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Št. 165-03-1/00 Ob-24756
Irena Nikolič, stalno bivališče: 3320 Ve-

lenje, Kersnikova 1, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 165-03-1/00 z
dne 1. 3. 2000, imenovana za sodnega tol-
mača za angleški jezik za neomejen čas in
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-214/97 Ob-24757
Elektra Magdalena Tsigaridas, stalno bi-

vališče: 1000 Ljubljana, Rimska cesta 10,
je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje,
št. 756-214/97 z dne 1. 3. 2000, ime-
novana za sodnega tolmača za grški jezik za
neomejen čas in celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-49/95 Ob-24758
Ivo Ban, stalno bivališče: 2250 Ptuj, Ar-

bajterjeva 10, je bil z odločbo Ministrstva za
pravosodje, št. 756-49/95 z dne 1. 3.
2000, imenovan za sodnega tolmača za ita-
lijanski jezik za neomejen čas in celotno
Republiko Slovenijo.

Št. 756-214/97 Ob-24759
Ester Časar, stalno bivališče: 6320

Portorož, Božidar Jakac 30, je bila z od-
ločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-22/00 z dne 1. 3. 2000, imenova-
na za sodnega tolmača za italijanski jezik za
neomejen čas in celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-109/99 Ob-24760
Sigrid Pogačar-Pirnat, stalno bivališče:

6000 Koper, Strma pot 23, je bila z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št.
756-109/99 z dne 1. 3. 2000, imenovana
za sodnega tolmača za italijanski jezik za
neomejen čas in celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-119/97 Ob-24761
Tatjana Kodelja, stalno bivališče: 5000

Nova Gorica, Kidričeva 25a, je bila z od-
ločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-119/97 z dne 1. 3. 2000, imenovana
za sodnega tolmača za hrvaški jezik za
neomejen čas in celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-19/98 Ob-24762
Tomaž  Keresteš,  stalno  bivališče:

3270  Laško,  Rimska  cesta  4/a,  je  bil  z
odločbo  Ministrstva  za  pravosodje,  št.
756-19/98  z  dne  1. 3.  2000,  imeno-
vana za sodnega tolmača za angleški jezik
za neomejen čas in celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-202/97 Ob-24763
Danica Muhič, stalno bivališče: 9000

Murska Sobota, Slovenska 37, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-202/97  z  dne  1. 3. 2000,  ime-
novana za sodnega tolmača za ruski jezik
za neomejen čas in celotno Republiko
Slovenijo.

Št. 756-40/99 Ob-24764
Tomaž Ilešič, stalno bivališče: 1000

Ljubljana, Bratovževa pl. 16, je bil z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št.
756-40/99 z dne 1. 3. 2000, imenovan
za sodnega tolmača za angleški jezik za
neomejen čas in celotno Republiko Slo-
venijo.

KOPER

Popravek

V  Uradnem  listu  RS,  št.  8  z  dne
31. 1. 2000,  stran  519,  Rg-405358,  se
subjekt  vpisa  pravilno  glasi:  MOVIDA,
projektiranje, inženiring in svetovanje,
d.o.o.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 02801-3/00 Ob-24973
Sindikat ETOL, d.d., Celje, se določi

kot reprezentativni sindikat na podlagi spre-
jete odločitve uprave družbe ETOL, d.d.,
Celje.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-3/00 Ob-24971
1. Ime sindikata ETOL, d.d., Celje –

Podjetniški sindikat, vpisano v evidenco
statutov sindikatov dne 8.9. 1999 pod zap.
št. 116/93, se spremeni tako, da se prei-
menuje v ETOL, d.d., Celje – Reprezenta-
tivni sindikat.

Statut sindikata ima naziv: Statut sindika-
ta družbe ETOL, d.d., Celje.

Sedež sindikata je: Škofja vas 39, 3211
Škofja vas.

Matična številka: 5974976.
2. Spremembe so vpisane v evidenco

statutov sindikatov pod zap. št. 116/93 in
se hranijo pri Upravni enoti Celje.

3. Z dnem izdaje te odločbe preneha
veljati odločba o hrambi statuta št. 02801-
8/99 z dne 8. 9. 1999.

Št. 141-05/00-112 Ob-24964
Pravila Sindikata podjetja Toplotna

oskrba, iz Maribora, Jadranska cesta 28,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, z dne 12. 5. 1993,
pod zap. št. 34, ki doslej nosijo naziv: pravi-
la sindikata Toplotne oskrbe, so bila spre-
menjena in sprejeta na seji sindikata, dne
10. 3. 2000, s sprejetjem pravil pa je bilo
spremenjeno tudi ime sindikata, ki odslej
glasi: Sindikat komunale, varovanja in
poslovanja z nepremičninami Slovenije,
Toplotna oskrba, s sedežem v Mariboru,
Jadranska cesta 28.

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Razglasi in objave

Sodni register
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Sprememba je vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zap. št. 05, z dne 27. 3. 2000. Spre-
menjena pravila se hranijo v Upravni enoti
Maribor.

Razglasi sodišč

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

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

N 23/2000 PO-3851
Mirko Rajh, roj. 25. 3. 1944, nazadnje

stanujoč Ljubljana, Ulica Marije Mlinar 15,
je pogrešan (na predlog Marije Lesjak, Šlan-
drova 39, Rogaška Slatina).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2000

N 58/99 PO-3523
Marija Šmalc roj. 3. 2. 1894, nazadnje

stanujoča na Gor. Sušicah 7, je od leta
1935 pogrešana (na predlog Slavka Bega,
Gor. Sušice 13/a, Uršna sela).

Skrbnica za poseben primer je Ruža Mo-
dic iz Novega mesta, Koštialova 36.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 2. 2000

Oklici dedičem

D 56/97 R-45
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Zvonku Berlotu, sinu Alojzija,
roj. 13. 8. 1948 v Ljubljani, umrlem 23. 10.
1996 v Ljubljani, invalidskemu upokojencu,
nazadnje stanujočemu na Cesti IX. Korpusa
1, Ajdovščina.

Kot zakoniti dedič po zapustniku bi pri-
šel v poštev tudi brat zapustnikovega pokoj-
nega očeta Alojza Berlota (rojen 6. 9. 1912
v Kanalskem Vrhu očetu Štefanu in materi
Mariji roj. Šorli, ki je umrl 21. 12. 1962),
torej zapustnikov stric, katerega ime in na-
slov po sodišču nista znana. Zato sodišče
poziva dediča neznanega bivališča oziroma
vse zapustnikove sorodnike ali druge ose-
be, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne, da se priglasijo naslovnemu sodišču v

roku 1 leta od objave tega oklica na oglasni
deski tega sodišča in na oglasni deski obči-
ne Kanal.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo in odločilo na pod-
lagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 21. 1. 1999

D 13/99 OD-4579
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Vesel Magdaleni, roj. leta
1880, nazadnje stanujoči v Lazcu 10, umrli
24. 5. 1951 ravno tam, in sicer glede nje-
nega solastninskega deleža na zemljišču, ki
je bilo z ustrezno odločbo Upravne enote
Kočevje vrnjeno Agrarni skupnosti Lazec.

V poštev za dedovanje na podlagi zako-
na pridejo v konkretnem primeru tudi otroci
zapustničinega sina Vesel Jožeta, ki je živel
in umrl v Kanadi. Kdo so ti otroci in kje
točno stanujejo, sodišču ni znano. Zato so-
dišče poziva otroke zapustničinega sina Ve-
sel Jožeta, da se v roku enega leta od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS in na
sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisa-
lo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaklju-
čilo v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 3. 2000

D 236/95 OD-4381
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Mariji Knez, roj. 8. 1. 1905,
državljanka RS, umrli 15. 7. 1995, nazad-
nje stanujoči Mengeš, Zavrti 45.

Zapustnica je naredila lastnoročno opo-
roko z dne 8. 5. 1994.

Sodišče poziva vse zakonite dediče, da
v roku enega leta podajo svoje dedne izjave
glede priznanja predmetne oporoke ter pri-
glasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo in ga zaklju-
čilo, glede na znana dejstva.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 3. 2000

D 247/99 OD-4380
V zapuščinskem postopku po pokojnem

Ivanu Arhu, roj. 24. 6. 1930, nazadnje sta-
nujočem Spodnji trg 9/a, Škofja Loka, umr-
lem v Spodnji Idriji 27. 7. 1999, zapustnik
ni imel potomcev in tudi niso znani naslovi
njegovih sorodnikov.

Pozivamo vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu od
objave tega oklica zglasijo na tukajšnjem
sodišču. Če se po enem letu ne bo zglasil
noben dedič, bo sodišče odločilo o za-
puščini na podlagi izjave postavljene skrb-
nice in na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 13. 3. 2000

D 304/96 OD-3849
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojni Luteršek Albini, roj. 16. 12.
1907, nazadnje stanujoči Vir, Šubičeva uli-
ca 3, Domžale, ki je umrla dne 8. 11. 1996.

Zapustnica je naredila pisno oporoko
pred pričami dne 21. 4. 1989. Pozivamo

zakonite dediče po pok. Albini Luteršek,
da sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica, priglasijo svoje pravice do za-
puščine.

Enaki poziv velja za morebitne druge
oporočne dediče.

Po preteku tega roka bo sodišče zaklju-
čilo zapuščinski postopek na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 2. 2000

I D 344/98 OD-3850
V zapuščinski zadevi po pokojni Ivani

Bambič, roj. 15. 5. 1917, umrli 18. 7.
1996, nazadnje stanujoči Kotnikova 13,
Ljubljana, sodišče poziva vse neznane za-
konite dediče, to so bratje in sestre, živeči
na neznanih naslovih v Kanadi, da se v roku
enega leta zglasijo pri tem sodišču. V za-
puščino po tem zapustniku spadajo nepre-
mičnine v k.o. Travnik in k.o. Hrib. Po pre-
teku zgoraj navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2000

D 205/97 OD-3519
D 392/95

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, je v
zapuščinski zadevi po pok. Gabron Ani, hče-
ri Franca, roj. Robek, roj. 29. 5. 1874,
poročeni, nazadnje stalno stan. Bistrica ob
Sotli št. 88, umrli dne 24. 9. 1945, v skla-
du s prvim odstavkom 130. člena zakona o
dedovanju, dne 10. 2. 2000 sklenilo:

objavi se oklic tistih, ki imajo pravico do
dediščine po vstopni pravici po pokojnem
zapustničinem sinu Rajmundu Gabronu, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.

S sklepom tukajšnjega sodišča z dne
23. 9. 1998, opr. št. D 205/97 in D
392/95 za začasnega skrbnika neznanim
dedičem pokojnega zapustničinega sina
Rajmunda Gabrona postavljen Damir Trk-
mič, delavec tuk. sodišča, kateri zastopa
neznane dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 10. 2. 2000

D 263/99 OD-3516
Okrajno sodišče v Novem mestu v za-

puščinski zadevi po pokojni Medved Ljud-
mili, umrli leta 1978, nazadnje stanujoči v
ZDA, 60-67 Catalpa Ave Ridgewood L.I.
11227, New York, izdaja naslednji oklic:

pozivajo se neznani nečaki in nečakinje
pokojne Medved Ljudmile, da se priglasijo
pri tuk. sodišču ali pri skrbnici za poseben
primer Ruži Modic iz Novega mesta, Kaštia-
lova 36, v roku 1 leta od dneva objave tega
oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 2. 2000

D 698/93 OD-3011
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče

zapuščinski postopek po pok. Julijani Ko-
zel, roj. Bračič, roj. 10. 2. 1899, upokojen-
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ki, vdovi, državljanki SRS, nazadnje stan.
Maribor, Goriška ul. 16, ki je umrla dne
28. 11. 1975.

V krog zakonitih dedičev spada tudi za-
pustničin sin Jožef Kozel, ki živi v tujini,
njegov naslov je neznan.

Dediča pozivamo, da se v enem letu po
objavi tega oklica prijavi tukajšnjem sodišču
kot dedič. Enak poziv velja za morebitne
dediče navedene osebe.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

Popravek

II P 203/94
V Uradnem listu RS, št. 29 z dne 31. 3.

2000 je bil pod rubriko Izvršbe in zavarova-
nja objavljen sklep Okrajnega sodišča v
Ljubljani, z dne 7. 3. 2000, IZ-4383, II P
203/94, o postavitvi začasne zastopnice
Dragu Krstiču. Vsebinsko skep ustreza ru-
briki Oklici o skrbnikih in razpravah.

Uredništvo

P 177/97 SR-3963
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, zoper tože-
no stranko Damjana Rožiča, sedaj nezna-
nega prebivališča, zaradi plačila 85.743
SIT, na podlagi 4. točke drugega odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku,
sklenilo:

toženi stranki Damjanu Rožiču, nezna-
nega bivališča, se v zadevi pod opr. št. P
177/97 postavi začasni zastopnik Ferdo
Cvikl, višji strokovni sodelavec pri Okraj-
nem sodišču v Velenju. Začasni zastopnik
bo v navedeni zadevi zastopal toženo stran-
ko, dokler tožena stranka ali njen poob-
laščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler organ pristojen za socialne za-
deve ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000

P 174/97 SR-3962
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, zoper tože-
no stranko Srečka Javornika, sedaj nezna-
nega prebivališča, zaradi plačila 74.167
SIT, na podlagi 4. točke drugega odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku,
sklenilo:

toženi stranki Srečku Javorniku, nezna-
nega bivališča, se v zadevi pod opr. št. P
174/97 postavi začasni zastopnik Ferdo
Cvikl, višji strokovni sodelavec pri Okraj-
nem sodišču v Velenju. Začasni zastopnik
bo v navedeni zadevi zastopal toženo stran-
ko, dokler tožena stranka ali njen poob-

laščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler organ pristojen za socialne za-
deve ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000

P 193/98 SR-3961
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, zoper toženo
stranko Mirka Stepišnika, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 440.129 SIT, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 84. čle-
na zakona o pravdnem postopku, sklenilo:

toženi stranki Mirku Stepišniku, nezna-
nega bivališča, se v zadevi pod opr. št. P
193/98 postavi začasni zastopnik Ferdo
Cvikl, višji strokovni sodelavec pri Okraj-
nem sodišču v Velenju. Začasni zastopnik
bo v navedeni zadevi zastopal toženo stran-
ko, dokler tožena stranka ali njen poob-
laščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler organ pristojen za socialne za-
deve ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000

P 407/96 SR-3960
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, zoper toženo
stranko Milorada Lujića, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 170.588 SIT, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 84. čle-
na zakona o pravdnem postopku, sklenilo:

toženi stranki Miloradu Lujiću, neznane-
ga bivališča, se v zadevi pod opr. št. P
407/96 postavi začasni zastopnik Ferdo
Cvikl, višji strokovni sodelavec pri Okraj-
nem sodišču v Velenju. Začasni zastopnik
bo v navedeni zadevi zastopal toženo stran-
ko, dokler tožena stranka ali njen poob-
laščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler organ pristojen za socialne za-
deve ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000

Ig 1999/00139 SR-4382
To sodišče je po okrajni sodnici Sonji

Železnik v izvršilni zadevi upnika Droga Por-
torož – Portorose, živilska industrija, d.d.,
Obala 27, Portorož, proti dolžniku Grubič
Janja s.p., Trgovina Botega, Harije 68, Ilir-
ska Bistrica, sedaj neznanega bivališča, za-
radi izterjave 320.639,70 SIT s pp v smislu
5. točke drugega odstavka 82. člena zako-
na o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:

dolžniku Grubič Janji s.p., Trgovina Bo-
tega, Harije 68, Ilirska Bistrica, sedaj nez-
nanega bivališča, se postavi začasni zastop-
nik Aleksander Ternovec, notar iz Ilirske Bi-
strice.

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

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 3. 2000

III P 261/95 SR-3965
To sodišče je po sodnici Alenki Ko-

bal-Velkavrh, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnice Triglav, d.d., Območna
enota Celje, ki jo zastopa Vojko Zidanšek,
odvetnik v Slovenskih Konjicah, proti toženi
stranki Draganu Jezdiču, Kersnikova 12,
Ljubljana, (sedaj neznanega prebivališča),
zaradi plačila 440.808 SIT s pp, dne 14. 2.
2000 sklenilo:

Draganu Jezdiču, neznanega prebiva-
lišča, se postavlja začasna zastopnica, od-
vetnica Rosvita Toplak, Linhartova 13, Ljub-
ljana, ki bo zastopala toženo stranko v po-
stopku zaradi plačila 440.808 SIT s pp.

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 14. 2. 2000

II P 789/99 SR-3847
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Majde Zupan, Maistrova 1, Men-
geš, ki jo zastopa Primož Kovač, odvetnik v
Domžalah, proti toženi stranki Janezu Zupa-
nu, nazadnje na istem naslovu, sedaj nez-
nanega bivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, dne 17. 2. 2000 sklenilo:

toženi stranki Janezu Zupanu, neznane-
ga bivališča, nazadnje Maistrova 1, Men-
geš, se v tem postopku postavi začasni za-
stopnik Bojan Visočnik, odvetnik v Ljubljani.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2000

In 112/97 SR-2391
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

Krekova zavarovalnica, d.d. (prej Zavaroval-
nica Mercator, d.d.), Ciril Metodov trg 1,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojan Župe-
vec iz Ljubljane, zoper dolžnika Srečka Ja-
vornika, Šlandrova pot 2, Šoštanj, zaradi
izterjave 1,058.012,90 SIT s pp, na podla-
gi prvega odstavka, 4. točke drugega in če-
trtega odstavka 82. člena zakona o pravd-
nem postopku v zvezi s 15. členom zakona
o izvršbi in zavarovanju s sklepom z dne
25. 1. 2000 dolžniku Srečku Javorniku, na-
zadnje stanujočem Šlandrova pot 2, Šo-
štanj, v predmetnem izvršilnem postopku
postavilo začasnega zastopnika Darka Re-
penška, Prešernova cesta 8, Velenje, od-
vetnika iz Velenja. Začasni zastopnik bo za-
stopal dolžnika v tem izvršilnem postopku
vse dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 1. 2000

II P 360/99 SR-3967
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Tanje Pajduh iz Ljubljane, Brodarjev
trg 13, ki jo zastopa Andrej Razdrih, odvet-
nik iz Ljubljane, proti toženi stranki Tomažu
Pajduh iz Ljubljane, Brodarjev trg 13, zaradi
razveze zakonske zveze, dodelitve otroka in
plačevanja preživnine, dne 28. 2. 2000
sklenilo:
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toženi stranki Pajduh Tomažu se kot za-
časna zastopnica postavi odvetnica Tajka
Golob, Trdinova 3/IV, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2000

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/99-7 ZN-406811
Uvaja se postopek po členu 136/1 za-

kona o zemljiški knjigi za vpis pravic pri
nepremičninah v vl. št. 105 k.o. Ponikve.

Poizvedbe glede pravic na nepremični-
nah v vl. št. 105 k.o. Ponikve se začnejo
opravljati z dnem 30. 8. 1999.

Imetniki pravic na nepremičninah v vl. št.
105 k.o. Ponikve se pozivajo, da se udele-
žijo poizvedb in na kraju poizvedb prijavijo
pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško knjigo.

Poizvedbe se bodo opravljale v času od
30. 8.1999 do 27. 9. 1999, vsak ponede-
ljek od 9. do 12. ure v sobi št. 9 pri Okraj-
nem sodišču v Tolminu.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 8. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 17/00 S-24727
To sodišče je s sklepom St 17/00 dne

23. 3. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Belladona, d.o.o., Ljubljana,
Beethovnova 14, matična številka:
5619696, šifra dejavnosti: 11002, ter nato
z istim sklepom ta postopek zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2000

St 10/94 S-24728
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Cedam, d.o.o., Domžale,
Ljubljanska 59 – v stečaju, za dne 9. 5.
2000 ob 10. uri, v konferenčni dvorani tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2000

St 13/2000 S-24729
To sodišče je s sklepom St 13/2000

dne 22. 3. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom CIT 91 Trgovina, d.o.o.,

Kamnik, Steletova n.h., matična številka:
5508134, šifra dejavnosti: 070127, ter na-
to z istim sklepom ta postopek zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2000

St 10/98 S-24730
1. Likvidacijski postopek nad likvidacij-

skim dolžnikom Tovarna usnja Slovenj
Gradec, p.o., Pohorska 6a, se zaključi.

2. Ugotovi se, da sta na podlagi izjave o
prevzemu terjatev in obveznosti z dne
29. 11. 1999, vso aktivo in pasivo likvida-
cijskega dolžnika prevzela prevzemnika Pre-
vent, d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6 in
TUS KO-SI, d.d., Slovenj Gradec, Pod gra-
dom 2a, v razmerju: 80% Prevent, d.d. in
20% TUS KO-SI, d.d. in da je ta delitev
podlaga za vse spodaj navedene pravice in
obveznosti prevzemnikov.

3. Prevzemnika sta dolžna v roku 15 dni
po pravnomočnosti tega sklepa poravnati ter-
jatve upnikov, ki so bile priznane in ugotovlje-
ne v teku likvidacijskega postopka, kot sledi:

– terjatev upnika Petrol, Slovenska naft-
na družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, v
višini 78.004 SIT, z obrestmi po TOM od
9. 6. 1999 dalje do plačila,

– terjatev upnika Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, DURS, DU Maribor,
Izpostava Slovenj Gradec, v višini
130.257,50 SIT, z obrestmi po TOM od
9. 6. 1999 dalje do plačila,

– terjatev upnice Virtič Danice, Ronkova
18, Slovenj Gradec, po pravnomočnosti
sodbe Sodišča združenega dela v Maribo-
ru, opr. št. S 401/94, Pd 2903/94 z dne
4. 5. 1994.

4. Upniki, ki v tem likvidacijskem postop-
ku niso prijavili terjatev, lahko uveljavljajo
svoje pravice s tožbo zoper prevzemnika, ki
jo lahko vložijo v roku enega leta od objave
tega sklepa.

Prevzemnika odgovarjata za terjatve teh
upnikov, v skladu s 183. členom zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, le do
višine vrednosti prevzetega premoženja.

5. Prevzemnika sta dolžna vstopiti na-
mesto likvidacijskega dolžnika v morebitne
sodne postopke in druge postopke, ki se
bodo naknadno ugotovili ali začeli, ter prev-
zeti vso dokumentacijo in arhiv likvidacij-
skega dolžnika.

6. Prevzemnika prevzameta priznano in
ugotovljeno terjatev likvidacijskega dolžnika
v stečajnem postopku St 200/93 (TUS Mi-
kon, d.o.o. – v stečaju) in tudi vso morebit-
no še drugo najdeno premoženje likvidacij-
skega dolžnika.

7. Prevzemnika nosita tudi vse stroške
likvidacijskega postopka, in sicer:

– znesek 5.058,80 SIT, ki ga morata v
roku 15 dni po pravnomočnosti tega sklepa
nakazati Slovenski razvojni družbi, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160,

– nagrado in stroške likvidacijske upra-
viteljice Kirstine Slavič, po sklepu naslovne-
ga sodišča opr. št. St 10/98 z dne 24. 3.
2000,

– stroške objave sklepa o zaključku likvi-
dacijskega postopka v Uradnem listu RS.

8. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris likvidacijskega dolžnika Tovarne usnja
Slovenj Gradec, p.o., iz sodnega registra.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku likvida-
cijskega postopka v sodni register, dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi vpisi v zvezi z
likvidacijskim postopkom.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 3. 2000

St 45/95 S-24731
To sodišče razpisuje narok za izvolitev

upniškega odbora v stečajnem postopku
nad Pomiz, p.o., Ljubljana, Litijska 67 –
v stečaju, ki se vodi pod opr. št. St 45/95,
za dne 19. 4. 2000 ob 13. uri, v sobi
307/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2000

St 14/2000 S-24732
To sodišče je s sklepom opr. št. St

14/2000 z dne 22. 3. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom CIT Storitve
Ribnica, d.o.o., Goriča vas 4c, Ribnica in
ga z istim sklepom takoj zaključilo.

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

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi. Pritožbo je po-
trebno vložiti na tukajšnjem sodišču v dveh
izvodih.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2000

St 71/97 S-24733
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave v
stečaju nad dolžnikom Mizarstvo Ig, d.o.o.
– v stečaju, Ig 183, Ig pri Ljubljani, za
dne 9. 5. 2000 ob 11. uri, v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

St 68/2000 S-24734
To sodišče je s sklepom St 68/2000

dne 27. 3. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Donit Laminati, d.o.o., Ce-
sta komandanta Staneta 38, Medvode,
matična številka 5699851, šifra dejavnosti
24.660.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina 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.

Terjatve, ki so jih upniki prijavili v postop-
ku prisilne poravnave, ki je tekla pod opr.
št. St 14/99, štejejo za prijavljene tudi v
stečajnem postopku. Upniki lahko te terja-
tve ponovno prijavijo v celoti ali deloma v
roku iz 4. točke sklepa.
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Stečajnemu upravitelju se naloži, da do
preizkusa terjatev izračuna zamudne obre-
sti, v skladu s prijavo, do začetka stečajne-
ga postopka, za v postopku prisilne porav-
nave prijavljene terjatve, ki jih upniki ne bo-
do prijavili ponovno.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

St 14/99 S-24735
To sodišče je s sklepom opr. št. St

14/99 z dne 27. 3. 2000 ustavilo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Do-
nit Laminati, d.o.o., Medvode, Cesta
kom. Staneta 38.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

St 35/2000 S-24736
To sodišče je s sklepom opr. št. St

35/2000 z dne 24. 3. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Pitagoro, trgo-
vina in akviziterstvo, d.o.o., Stari log 13,
Stara Cerkev, matična št. 5594731, šifra
dejavnosti 11002 in ga z istim sklepom ta-
koj zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

St 4/2000 S-24737
To sodišče je s sklepom št. St 4/00 z

dne 23. 3. 2000 odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom CIT 91, trgovina,
d.o.o., Izola, Cankarjev drevored št. 38,
Izola, matična številka 5472890, šifra dejav-
nosti 70.223, začne in takoj zaključi ter se
po pravnomočnosti sklepa odredi izbris druž-
be iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2000

St 40/98 S-24832
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

opr. št. St 40/98 z dne 27. 3. 2000 zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom Var-
nost Šiška, Družba za varovanje, d.o.o.
– v stečaju, Kunaverjeva 4, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

St 4/99 S-24975
I. Začne se stečajni postopek zoper

dolžnika Puran, reja in klanje puranov,
d.o.o., Zgornja Vižinga 34a, Radlje ob
Dravi.

II. Odslej se firma dolžnika glasi: PURAN,
reja in klanje puranov, d.o.o., Zgornja Vižin-
ga 34a, Radlje ob Dravi – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. pravnik, Tone Kozelj, odvetnik iz
Slovenj Gradca, Glavni trg 39.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
5. 7. 2000 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnje-
ga sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva, ko je bil oklic o začetku stečaj-
nega postopka objavljen v Uradnem listu
RS. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
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
(predmet), na katerega se nanaša njihova
terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sod-
nimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve, vendar največ 30.000 SIT.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika se po-
ziva, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 31. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 3. 2000

St 21/95 S-24984
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika KRAŠ – PLANIKA, d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo in predelavo mleka, krem-
nih ploščic in namazov, Kobarid, bo na-
rok za preizkus terjatev dne 17. 5. 2000 ob
8.30 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 3. 2000

St 23/2000-4 S-24986
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic

1. Da je s sklepom opr. št. St 23/2000
z dne 30. 3. 2000 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Novoteks Tka-
nina, izdelovanje preje in tkanin, d.d.,
Foersterjeva 10, Novo mesto, matična
številka 5040116, šifra dejavnosti 17.230
in njegovimi upniki.

2. Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta
brigad 5, Novo mesto.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne po-
ravnave na oglasno desko, naj prijavijo svo-
je terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.

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

5. Člani upniškega odbora so:
– Dolenjska banka, d.d., Seidlova c. 3,

Novo mesto,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana,

– Elektro Ljubljana, Javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Sloven-
ska cesta 58, Ljubljana,

– Chemo, Trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,

– Nikola Rončevič, zaposlen pri dolžni-
ku, kot delavski zaupnik.

6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 3. 2000

St 24/2000-3 S-24990
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic

1. Da je s sklepom opr. št. St 24/2000
z dne 30. 3. 2000 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom INTER TOB, to-
varna obutve Novo mesto, d.d., Vavpoti-
čeva ulica 19, Novo mesto, matična šte-
vilka 5881129, šifra dejavnosti 19.300 in
njegovimi upniki.

2. Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta
brigad 5, Novo mesto.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne po-
ravnave na oglasno desko, naj prijavijo svo-
je terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.

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

5. Člani upniškega odbora so:
– Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto,

Seidlova cesta 5,
– Usnje, Trgovsko podjetje Celje, d.o.o.,

Prešernova 25, Celje,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d., Novo me-

sto, Šmarješka cesta 6,
– Kovinska oprema KO – OP Mojstrana,

d.o.o., Alojza Rabiča 58, Mojstrana,
– Sabina Vovko, zaposlena pri dolžniku,

kot delavska zaupnica.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je

bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 3. 2000

Izvršbe in zavarovanja

In 98/00660-27 IZ-3837
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 16. 11. 1998, opr. št. In
660/98 je bil dne 13. 4. 1999 opravljen v
korist upnika Metalka Stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež
dvosobnega stanovanja v izmeri 58,62 m2,
št. 14, Škofjeloška 29, Medvode, last dolž-
nice Knok Silve, Škofjeloška 29, Medvode.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2000

In 98/00783-11 IZ-2975
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani opr. št. In 98/00783 z dne 2. 7.
1999 je bilo trisobno stanovanje na Ku-
mrovški ul. 9 v Ljubljani, v izmeri 64,82 m2 v
IV. nadstropju, ki je last dolžnika Jazbinšek
Mihaela z dnem 2. 12. 1999 zarubljeno v
korist upnika Trampuš Franca zaradi izvrš-
be za izterjavo denarne terjatve v višini
4,173.600 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2000
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In 98/00119-25 IZ-3491
Na podlagi sklepov Okrajnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. In 98/00119 z dne 17. 3.
1998 zaradi izterjave 48.200 SIT s p.p.,
opr. št. In 98/00777 z dne 24. 3. 1999
zaradi izterjave 34.408 SIT s p.p. in opr. št.
In 99/00262 z dne 5. 10. 1999 zaradi iz-
terjave 49.259 SIT s p.p., je bilo v korist
upnika Metalka stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zarubljeno
stanovanje št. 7 v skupni izmeri 47,84 m2

na naslovu Topniška 30, Ljubljana, last dolž-
nice Šum Tatjane, Topniška 30, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2000

R 174/99 IZ-3839
Dne 22. 2. 2000 je bil na lokalu št. P9 v

pritličju v izmeri 40,70 m2 na naslovu Pre-
šernova 82, Grosuplje (prej PC Marles ob
Grosupeljščici), stoječ na parc. št. 621/21
k.o. Grosuplje naselje, kateremu pripada
tudi sorazmeren solastniški delež na skup-
nih prostorih, delih, objektih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču,

– na lokalu št. P8 v pritličju v izmeri
43,45 m2 na naslovu Prešernova 82, Gro-
suplje (prej PC Marles ob Grosupeljščici),
stoječ na parc. št. 621/21 k.o. Grosuplje
naselje, kateremu pripada tudi sorazmeren
solastniški delež na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču,

– na poslovnih prostorih št. P13 in P14
v skupni izmeri 43,50 m2, v pritličju, na na-
slovu Prešernova 82, Grosuplje (prej PC
Marles ob Grosupeljščici),stoječ na parc.
št. 621/21 k.o. Grosuplje, naselje, katere-
mu pripada tudi sorazmeren solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, objektih
in  napravah  ter  na  funkcionalnem  zem-
ljišču, opravljen ružbež v korist upnika Die
Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
9020 Celovec, Avstrija, za terjatev v znesku
1,100.000 ATS s p.p.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 3. 2000

Z 2000/00012 IZ-3507
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00012, ki ga je dne 24. 2. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Grosupljem, je bila
ustanovljena na nepremičnini – stanovanju
v izmeri 69,17 m2 (tri sobe, kuhinja, pred-
soba, kopalnica, WC, balkon, klet oziroma
shramba), ki ni vknjižena v zemljiški knjigi,
nepremičnina pa se nahaja v hiši na naslovu
Ponikve št. 79b, stoječi na parc. št. 106/2
k.o. Cesta, ki je last Vehovar Franc, Ponik-
ve 79b, Videm Dobrepolje, lastništvo pa iz-
kazuje s kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanja št. 1/91 z dne 11. 11. 1991,
zastavna pravica v korist upnika Krekova
banka, d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 24. 2. 2000

In 47/99-6 IZ-3836
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika SKG, d.d., Kamnik, Steletova
8, Kamnik, ki ga zastopa Marjan Griljc, ki
vloži pooblastilo zaradi plačila denarne ter-
jatve dolžnika Ragip in Nemka Adrovič, Gro-

harjeva 2, Kamnik, v višini 323.964 SIT s
prip., in sicer v stanovanju v 1. nadstropju v
izmeri 39,90 m2 in kleti stanovanjskega blo-
ka na Groharjevi 2 v Kamniku ter na drugih
pripadajočih skupnih napravah in prostorih
ter drugih pravicah v večstanovanjski hiši.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 3. 2000

In 46/99-5 IZ-3835
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika SKG, d.d., Kamnik, Steletova
8, Kamnik, ki ga zastopa Marjan Griljc, ki
vloži pooblastilo zaradi plačila denarne ter-
jatve dolžnika Vilma Bauman, Steletova 15,
Kamnik, v višini 191.789 SIT s prip., in
sicer na enosobnem stanovanju št. 5, v pr-
vem nadstropju v izmeri 28,34 m2 in kletjo v
izmeri 2,99 m2, v stanovanjskem bloku na
naslovu Steletova 15 v Kamniku ter pripa-
dajočih skupnih napravah in prostorih ter
drugih pravicah v večstanovanjski hiši.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 3. 2000

Z 2000/00020 IZ-3513
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00020, ki ga je dne 27. 1. 2000
izdalo Okrajno sodiče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v I.
nadstropju stanovanjske hiše Vreskovo 31
v Trbovljah, v izmeri 66.23 m2 s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah stanovanjske hiše ter funk-
cionalnem zemljišču hiše, ki je last dolžnice
Blanke Kodrič, Vreskovo 31, Trbovlje in za-
stavitelja Martina Ribarja, Tomšičeva cesta
12, Velenje vsakega do 1/2, zastavna pra-
vica v korist upnika: Banka Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
3,900.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 22. 2. 2000

Z 00/00254 IZ-3841
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00254 z dne 6. 3.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika A ban-
ka d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Mari-
bor, Razlagova 11, Maribor, proti dolžnici
in zastaviteljici Cvetko Marijani, stan. Mla-
dinska ul. 8, 2314 Zgornja Polskava, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
10,000.000 SIT s pripadki zarubljeno na
naroku dne 6. 3. 2000 v korist upnika A
banka, d.d., Ljubljana, Glavna podružnica
Maribor, Razlagova 11, Maribor, in sicer:
stanovanje z oznako S1/4-3 v izmeri
48,08 m2, v četrtem nadstropju, s pripada-
jočo kletno shrambo z isto oznako v veliko-
sti 2,50 m2, v prvi podzemni garaži, ki se
nahaja v stanovanjskem poslovnem in ga-
ražnem objektu Forum v Mariboru, na ob-
močju med Cafovo, Razlagovo, Cankarjevo
ulico in Partizansko cesto, stoječ na zem-
ljišču parc. št. 1208/1, 1210, 1211/1,
1212, 1213/2, 1158/2, vse katastrska ob-

čina Maribor - grad, ki je last Cvetko Marija-
ne, stan. Mladinska ul. 8, Zgornja Polskava,
na podlagi kupoprodajne pgodbe št.
186/1999 dne 28. 12. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2000

Z 00/00131 IZ-3496
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00131 z dne 29. 2.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Podruž-
nica Maribor, Strossmayerjeva 26, 2001
Maribor, proti dolžnici in zastaviteljici Kri-
stinki Vuković, stan. Zagorska ulica 10, Ro-
goza, Miklavž 2204, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 4,300.000 SIT
s pripadki zarubljeno na naroku dne 29. 2.
2000 v korist upnika Nova Ljubljanska ban-
ka, d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, 2001 Maribor, in si-
cer enoinpolsobno stanovanje št. 4 v Ra-
čah, Ljubljanska c. 16, v II. nadstropju ob-
jekta C, zgrajenem na parc. št. 2540 in
parc. št. 2538, obe pripisani vl. št. 1869
k.o. Rače, ki ni vpisano v etažni lastnini in
meri 52,50 m2 in klet 1,62 m2 ter je last
dolžnice in zastaviteljice Kristinke Vuković
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 30. 6. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 2. 2000

RIG 755/98 IZ-3506
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 816/98 z dne 28. 12. 1998, s sklepom
o zavarovanju odredilo rubež nepremičnin,
ki nista vpisani v zemljiško knjigo:

– triinpolsobnega stanovanja št. 94, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe na Gregorčičevi ulici 15 v Mariboru,
v izmeri 95,24 m2 s pripadajočo kletno
shrambo v izmeri 4,45 m2 in pripadajočim
deležem stavbišča, funkcionalnega zem-
ljišča ter skupnih prostorov, delov in naprav
stavbe, stoječe na parc. št. 1281 v k.o.,
371 k.o. Maribor - grad, last dolžnika Areal,
podjetje za realitete in inženiring, d.d., Ma-
ribor, na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene dne 12. 6. 1997 s prodajalcema Žer-
jav Zdenko in Hubertom,

– lokala št. GL 9, v izmeri 207,68 m2, v
četrtem nadstropju stanovanjsko poslovne-
ga objekta na Mlinski ulici 22 v Mariboru,
“kare B”, s pravico uporabe skupnih prosto-
rov, naprav in funkcionalnega zemljišča, last
dolžnika na podlagi pogodbe o prodaji loka-
la št. 14/94 z dne 8. 12. 1994, sklenjene s
prodajalcem Gradis finance, d.o.o., Ljublja-
na, v zavarovanje denarne terjatve upnika
Probanka, d.d., Maribor, Gosposka 23, Ma-
ribor, v višini 81,843.080 SIT, s p.p.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 2. 2000

Riz 669/98 I-370
To sodišče je na podlagi sporazuma

strank sklenjenega v obliki notarskega zapi-
sa št. SV 492/98 z dne 13. 11. 1998 no-
tarja Tomislava Ajdič iz Maribora s sklepom
opr. št. Riz 669/98 z dne 11. 12. 1998
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana
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v zemljiško knjigo – stanovanje št. 9 v sta-
novanjski hiši v Mariboru, Železnikova ul.
22/a, v I. nadstropju, v skupni izmeri
42,34 m2, ki stoji na parc. št. 968/2 k.o.
Pobrežje, ki je v izključni lasti dolžnice ozi-
roma zastavnice Obersnel Ksenije do celo-
te, na podlagi prodajne pogodbe z dne
26. 12. 1992 in aneksa k prodajni pogodbi
z dne 4. 11. 1998, v zavarovanje denarne
terjatve upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.,
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija, ki ga zastopa odv. Zoran Razbor-
šek iz Maribora, v višini 133.000 ATS v
tolarski protivrednosti s p.p.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 1999

Riz 667/98 I-371
To sodišče je na podlagi sporazuma

strank sklenjenega v obliki notarskega zapi-
sa št. SV 449/98 z dne 22. 10. 1998 notar-
ja Tomislava Ajdič iz Maribora s sklepom opr.
št. Riz 667/98 z dne 26. 11. 1998 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo – dvosobno stanovanje št. 132 v
stanovanjski hiši v Mariboru, Prušnikova 32,
v II. nadstropju, v skupni izmeri 58,16 m2, ki
stoji na parc. št. 1116 k.o. Sp. Radvanje, ki
je v izključni lasti dolžnikov oziroma zastavni-
kov Krištofič Mira in Krištofič Andreje, za vsa-
kega do 1/2 celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 24. 10. 1995 in aneksa k tej
pogodbi z dne 30. 11. 1995, v zavarovanje
denarne terjatve upnika Raiffeisenbank Voits-
berg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, ki ga zastopa odv. Zoran
Razboršek iz Maribora, v višini 220.000 ATS
v tolarski protivrednosti s p.p.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 1999

Riz 665/98 I-372
To sodišče je na podlagi sporazuma

strank sklenjenega v obliki notarskega zapi-
sa št. SV 491/98 z dne 13. 11. 1998 notar-
ja Tomislava Ajdič iz Maribora s sklepom opr.
št. Riz 665/98 z dne 26. 11. 1998 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo – 2 sobno stanovanje št. 17 v
stanovanjski hiši v Rušah, Jamnkova 3, v IV.
nadstropju, v skupni izmeri 57,09 km2, pripi-
sano pri vl. št. 717, ki stoji na parc. št. 699
k.o. Ruše, ki je v izključni lati dolžnikov oziro-
ma zastavnikov Jaklin Štefana in Jaklin Kata-
rine, za vsakega do 1/2 celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 27/93 z dne 28. 6. 1993 in aneksa k tej
pogodbi z dne 9. 11. 1998, v zavarovanje
denarne terjatve upnika Raiffeisenbank Voits-
berg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, ki ga zastopa odv. Zoran
Razboršek iz Maribora, v višini 158.000 ATS
v tolarski protivrednosti s p.p.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 1999

Z 2000/00059 IZ-3504
Okrajno sodišče v Krškem v izvršilni za-

devi upnika SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, zoper dolžnika Družba Mirver,
d.o.o., Pleterje 20, Krško ter zastaviteljice
Kos Karmen, Cesta 4. julija 62 b, Krško,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v
znesku 4,000.000 SIT s p.p. na nepremični-
ni zastaviteljice, ki ni vpisana v zemljiško knji-

go, na podlagi sklepa z opr. št. Z
2000/00059 z dne 4. 2. 2000 in na podla-
gi 4. odst. 254. čl. ZIZ razglaša zapisnik o
rubežu nepremičnine zastaviteljice, ki ni vknji-
žena v zemljiško knjigo tukajšnjega sodišča,
in sicer stanovanje št. 2 v Krškem, Cesta 4.
julija 62b – pritličje stanovanjskega bloka, v
skupni izmeri 67,10 m2, stoječ na parc. št.
276/6 k.o. Stara vas, pri čemer je bil rubež
opravljen dne 23. 2. 2000 po sodnem izvrši-
telju tukajšnjega sodišča v prisotnosti pred-
stavnika upnika in dolžnika ter zastaviteljice.

Razglas zapisnika o rubežu nepremični-
ne se razglasi na sodni deski tukajšnjega
sodišča in objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 2. 2000

Z 2000/00025 IZ-3505
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00025, ki ga je dne 25. 2. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju
št. 10, v I. nadstropju stanovanjske hiše, v
Dravogradu, Mariborska 35/8, stoječe na
parc. št. 995, pripisane pri vl. št. 10 k.o.
Dravograd, v skupni izmeri 61,94 m2, ki ob-
sega: kuhinjo v izmeri 14,35 m2, sobo v iz-
meri 19,20 m2, sobo v izmeri 13,40 m2 hod-
nik v izmeri 5,23 m2, WC v izmeri 1,26 m2,
kopalnico v izmeri 4,55 m2, balkon v izmeri
7,28 m2, druge prostore v izmeri 1,44 m2, ki
je last Pičikin Mladena in Pičikin Dušanke -
Brigite, obeh stanujočih Mariborska cesta
35 B, Dravograd; vsakega do ene nerazdel-
ne polovice; na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja z dne 16. 9.
1992, sklenjene med prodjalcem Tekstilno
industrijo Otiški vrh, d.o.o., in kupcema Piči-
kin Dušanko - Brigito in Pičikin Mladenom,
oba stanujoča Mariborska cesta 35 B, Dra-
vograd, zastavna pravica v korist upnika Raif-
feisenkasse Eberndorf, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 265.000 ATS s p.p.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 2. 2000

Z 00/5 IZ-3958
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 00/5 z dne 2. 3. 2000 v izvršilni
zadevi upnika: Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, proti dolžniku in zastavitelju: I –
ROSE, podjetje za ekonomske in računal-
niške storitve, d.o.o., Jagoče 3, Laško, za-
radi zavarovanja denarne terjatve upnika do
dolžnikov v višini 1,540.000 ATS v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pogodbeno dogovorjenimi pri-
padki z ustanovitvijo zastavne pravice na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
na podlagi sporazuma strank po 251. čl.
ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine
prve etaže upravno servisnega objekta po-
slovne stavbe na Rimski cesti v Laškem.
Poslovna stavba stoji na parc. št. 232 in je
vpisana pri vl. št. 481 k.o. Laško. Poslovni
prostor meri 336 m2, poslovnemu prostoru
pa pripada tudi sorazmerni del funkcional-
nega zemljišča – parc. št. 232 k.o. Laško.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 3. 2000

Z 2000/45 IZ-2986
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. Z 2000/45 z dne 22. 2. 2000 v izvršilni
zadevi upnika: Krekova banka, d.d., Mari-
bor, Slomškov trg 18, zoper dolžnika Pasa-
rič Zoran, s.p., Ljubljanska c. 7, Celje, in
zoper zastavitelja Pasarič Zoran, Prekorje 74,
Škofja vas, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnika do dolžnika v višini 5,000.000
SIT s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-
nini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na pod-
lagi sporazuma strank po 251. čl. ZIZ opravi-
lo rubež in popis nepremičnine poslovnega
prostora v skupni izmeri 121 m2, ki se naha-
ja v pritličju poslovne stanovanjske stavbe v
Celju, Gosposka ul. št. 30, ki leži na parc. št.
2408 vpisani v vl. št. 1559 k.o. Celje, kate-
rega lastnik je Pasarič Zoran, Škofja vas,
Prekorje 74, na podlagi Menjalne pogodbe z
dne 15. 12. 1999 do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 2. 2000

Z 56/00 IZ-3950
Okrajno sodišče v Slov. Konjicah je s

sklepom opr. št. Z 56/00 z dne 9. 3. 2000 v
zadevi upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstri-
ja, ki ga zastopa odvetnica Breda Senčar-Le-
ljak, Partizanska c. 20, Maribor, zoper dolžnika
Dragoslav Sokolović, Cesta na Roglo 11a, Zre-
če in Slavica Sokolović, Cesta na Roglo 11a,
Zreče, zaradi zavarovanja denarne terjatve z
ustanovitvijo zastavne pravice, vknjižbo prepo-
vedi odtujitve in obremenitve in zaznambo ne-
posredne izrešljivosti na nepremičnini dolžni-
ka, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, vse v korist
upnika, in sicer na podlagi sporazuma strank
sklenjenega v obliki notarskega zapisa SV
136/2000 pri notarju Tomislavu Ajdiču iz Mari-
bora ter na podlagi 251. člena ZIZ opravilo –
rubež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, kot etažna lastnina in obsega
dvoinpol sobno stanovanje št. 13, v skupni
izmeri 59,26 m2, v I. nadstropju v večstano-
vanjski hiši Cesta na Roglo 11a, Zreče, katere-
ga solastnika vsak do 1/2 sta zastavitelja Dra-
goslav in Slavica Sokolović na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
23/93 z dne 1. 3. 1993, sklenjene s prodajal-
cem Unior Kovaška industrija Zreče.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 3. 2000

R 273/99 IZ-302
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Trg Republike, Ljubljana, do dolžnika
Pirc Franja, Šalek 89, Velenje in zastavitelji-
ce Vreš Nataše, Nove loke 61, Mozirje, je
bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št.
R 273/99 z dne 23. 9. 1999, za zavarova-
nje denarne terjatve upnika do dolžnika v
višini 3,800.000 SIT s pripadki, z rubežem
dne 22. 10. 1999 v korist upnika ustanov-
ljena zastavna pravica na stanovanju št. 5 v
3. nadstropju stanovanjske stavbe na Pre-
šernovi 22a, Velenje, v izmeri 79.40 m2,
katerega lastnika sta na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, dolžnik Pirc Franjo, Šalek
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89, Velenje in zastaviteljica Vreš Nataša,
Nove loke 61, Mozrije.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 12. 1999

R 138/99 IZ-3508
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnika Krekove banke, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor, do dolžnika B&Z,
d.o.o., Prušnikova 8, Ljubljana, je bila po
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
138/99 z dne 12. 11. 1999, za zavarova-
nje denarne terjatve upnika do dolžnika –
zastavitelja v višini 4,470.000 SIT s pripad-
ki, z rubežem dne 21. 12. 1999 v korist
upnika ustanovljena zastavna pravica na ne-
premičnini, ki v zemljiški knjigi še ni vpisa-
na, in sicer poslovnega prostora v izmeri
114,18 m2, ki se nahaja v stolpiču C, kom-
pleksu Dijaškega doma CSŠ v Velenju,
Efenkova 61, v 1. nadstropju, št. prostorov
107 do 110, stolpič C pa je lociran na parc.
št. 2443/2, 2443/5, 2443/6, 2443/8,
2443/9, 2443/10 in 2431/3, vse vpisane
pri vl. št. 586 k.o. Velenje, lastnik zastavlje-
ne nepremičnine je na podlagi prodajne po-
godbe z dne 14. 4. 1999, sklenjene med
prodajalcem Vinstor, d.o.o., Velenje in kup-
cem B&Z, d.o.o., Ljubljana, dolžnik B&Z,
d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 8.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 2. 2000

R 274/99 IZ-3509
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnika Raiffeisenbank Voitsberg C. von Hot-
zendorfstrasse 5, Voitsberg, Avstrija do
dolžnikov in zastaviteljev Antona Vrenka in
Simone Mikeln, Foitova št. 4, Velenje, je
bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št.
R 274/99, za zavarovanje denarne terjatve
upnika do dolžnikov - zastaviteljev v višini
155.000 ATS v SIT protivrednosti
2,201.000 SIT s pripadki, z rubežem dne
21. 12. 1999 v korist upnika ustanovljena
zastavna pravica na nepremičnini, ki v zem-
ljiški knjigi še ni vpisana, in sicer dvosob-
nem stanovanju št. 18, v stanovanjski hiši v
Velenju, Foitova 4, v 5. nadstropju v skupni
izmeri 58,30 m2, ki je na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 17. 2. 1999, sklenje-
ne med prodajalcema Čretnik Silvom in Ano
ter kupcem Vrenko Antonom in Mikeln Si-
mono, v lasti dolžnikov Vrenko Antona in
Mikeln Simone, vsakega do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 2. 2000

R 331/99 IZ-3510
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnika Banke Velenje, d.d., Bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, Rudarska št. 3,
Velenje, do dolžnika Zlatarstvo, urarstvo in
prodaja, Mitja Pirečnik, s.p., Šaleška c. 18,
Velenje, je bila bila po sklepu naslovnega
sodišča opr. št. R 331/99 z dne 29. 10.
1999, za zavarovanje denarne terjatve up-
nika do dolžnika v višini 6,200.000 SIT s
pripadki, z rubežem dne 21. 12. 1999 v
korist upnika ustanovljena zastavna pravica
na nepremičnini, ki v zemljiški knjigi še ni
vpisana, in sicer poslovnem prostoru št. N
8 v Nakupovalnem centru v Velenju v izmeri
42,21 m2, katerih lastnik je na podlagi daril-
ne pogodbe med Pirečnik Martinom in Pi-

rečnik Mitjem z dne 27. 8. 1999 zastavitelj
- dolžnik Pirečnik Mitja iz Stanetove št. 38,
Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 2. 2000

Z 32/2000 IZ-3502
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 129/2000, z dne 18. 2. 2000
in sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
32/2000 z dne 28. 2. 2000, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Volksbank
- Ljudske banke, d.d., Ljubljana, Miklošiče-
va 30, Ljubljana do dolžnika in zastavitelja
LEX, d.o.o., Med vrtovi 7a, Portorož, na
podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu z
devizno klavzulo št. 143/III-99 z dne 24. 6.
1999 v višini 500.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, veljavnem na dan črpanja posojila, z
obrestno mero DK +5,75% letno, spremenj-
ljivo pod pogoji in na način kot je razvidno iz
navedene posojilne pogodbe in končnim ro-
kom zapadlosti dne 31. 7. 2006, opravil
rubež nepremičnine – parc. št. 6348/2,
vpisane v vl. št. 46 k.o. Semedela, ki je last
dolžnika in zastavitelja, kar je razvidno iz
sodne poravnave sklenjene pred Okrajnim
sodiščem v Kopru opr. št. R 246/99 z dne
1. 12. 1999 ter kupoprodajne pogodbe o
prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča
dne 9. 2. 2000 sklenjene med njim in druž-
bo Lui - invest, d.o.o., Kreljeva 8, Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 2. 2000

Z 25/2000 IZ-3503
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 30/2000, z dne 3. 2. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
25/2000 z dne 14. 2. 2000, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnikov Berdon Antonije
s.p. in Berdon Bojana, na podlagi posojilne
pogodbe št. 9615/74, račun št.
52710-403 z dne 25. 1. 2000 v višini
13,400.000 SIT, ki se revalorizira v višini,
rokih in na način določen z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice in
obrestuje s 6,3% letno obrestno mero, ki se
spreminja skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice, s tem,
da si upnica pridržuje pravico, da v času
pogodbenega razmerja spremeni način
obračunavanja in plačil po tej pogodbi, v
skladu z vsakokrat veljavnim določilom up-
nice o načinih in rokih za obračun in plačilo
obresti; v primeru, če dolžnika ne poravnata
pravočasno zapadlih obveznosti po navede-
ni posojilni pogodbi, jima upnica zaračuna-
va na neplačani znesek zamudne obresti po
vsakokrat veljavnem sklepu o obrestnih me-
rah upnice; rok plačila obresti in revaloriza-
cije je 8 dni od dneva obračuna, glavnica pa
zapade v plačilo v 96-ih enakih mesečnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo zadnji delovni
dan v mesecu, s tem, da prvi obrok zapade
v plačilo dne 31. 3. 2000, zadnji pa dne
28. 2. 2008, oziroma prej, kot je to določe-
no v 2. čl. sporazuma o zavarovanju denar-
ne terjatve z zastavno pravico na nevknjiženi

nepremičnini, opravi rubež nepremičnin, ki
nista vpisani v zemljiški knjigi, in sicer:

– poslovnega prostora št. 62, v izmeri
22 m2, v I. nadstropju objekta Tržnica v Ko-
pru, parc. št. 889/1 in 890/1 k.o. Koper,
vključno s solastninsko pravico na skupnih
delih in napravah ter stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last dolžnice, kar je
razvidno iz kupne pogodbe št. T 391/60 z
dne 22. 1. 1990, sklenjene med njo in pro-
dajalcem SGP Koper - Capodistria, p.o.,
Obrtniška 30, Koper in

– poslovnega prostora št. 64, v izmeri
36,45 m2, v I. nadstropju objetka Tržnica v
Kopru, št. parc. 889/1 in 890/1, k.o. Ko-
per, vključno s solastninsko pravico na skup-
nih delih in napravah ter stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last dolžnikov, kar je
razvidno iz kupoprodajne pogodbe z dne
25. 1. 2000, sklenjene med njima in proda-
jalcem Marjanom Lupiščkom, Cesta Bratstva
10, Koper, ki ga je pridobil na podlagi kupne
pogodbe št. T 391/106 z dne 21. 5. 1990,
sklenjene s prodajalcem SGP Koper - Capo-
distria, p.o., Obrtniška 30, Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 2000

Z 15/2000 IZ-3500
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Fride-
rika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV
97/2000 z dne 7. 2. 2000 in sklepa tega
sodišča opr. št. Z 15/2000, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve Banka Koper, d.d.,
Koper, Pristaniška 14, ki jo zastopa D.D.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo po pooblastilu
zastopa Maja Soban Zastavna dolžnica z
zastavno pravico na nepremičnini v lasti za-
staviteljev Senekovič-Šauperl Bojana, Pe-
snica pri Mariboru št. 70C, Pesnica in za-
stavitelj Šauperl Drago, Pesnica pri Maribo-
ru št. 70C, Pesnica, vsakega do 1/2, zaru-
bi stanovanje v stanovanjski hiši Vilfanova 1,
Portorož, stoječi na parc. št. 1571/2, pripi-
sani pri z.k. 1320 k.o., Piran, v skupni iz-
meri 37,07 m2, kar sta zastavitelja pridobila
na podlagi kupoprodjne pogodbe z dne
21. 1. 2000, sklenjene z Ostojić Vasilijo.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 2. 2000

R 86/99 IZ-3842
Na podlagi sklepa opr. št. R 86/99, ki ga

je dne 18. 2. 2000 izdalo Okrajno sodišče v
Postojni, je bila ustanovljena na dvosobnem
stanovanju št. 14 v četrtem nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Kajuhova 13 v
izmeri 58,65 m2, ki je last dolžnice Bojane
Pivk iz Logatca, Stara cesta 94, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8. 1999,
zastavna pravica v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT z obrestmi.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 2. 2000

R 90/99 IZ-3493
Na podlagi sklepa opr. št. R 90/99, ki

ga je dne 18. 2. 2000 izdalo Okrajno so-
dišče v Postojni, je bila ustanovljena na štiri-
sobnem stanovanju št. 3 v pritličju stano-
vanjske hiše v Postojni, Ljubljanska c. 30 v
izmeri 114,29 m2, ki je last dolžnikov Mal-
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koč Ivanke iz Postojne, Ljubljanska c. 30 in
Malkoč Darka iz Postojne, Ljubljanska c.
30, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 11. 1999 s prodajalcem Občino
Postojna, zastavna pravica v korist upnika
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,906.262 SIT z obrestmi.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 2. 2000

In 3/2000 IZ-4375
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In
3/2000 z dne 12. 4. 1999 je dvosobno
stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske hiše
Tomšičeva 8 na Jesenicah, ki je last upnice
Knez Sylvije z Jesenic, Tomšičeva 8, z dnem
7. 3. 2000 zarubljen v korist upnice, zaradi
tožbe na razveljavitev darilne pogodbe.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 3. 2000

R 119/99 IZ-3832
Na podlagi sklepa tega sodišča R

119/99, z dne 27. 12. 1999, je bil polovi-
co dvosobnega stanovanja št. 8, ki se naha-
ja v II. nadstropju na naslovu Frankovo na-
selje 67, Škofja Loka, s pravico souporabe
zemljišča, skupnih prostorov in naprav v ob-
jektu, ki je v lasti dolžnika Simeuna Jovića,
Frankovo naselje 67, Škofja Loka, z dnem
7. 2. 2000 zarubljen v korist upnice Avto-
tehna leasing, d.o.o., Celovška 228, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve – to-
larske protivrednosti 55.929,20 DEM.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 1. 3. 2000

Z 2000/00021 IZ-3494
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ra-

dovljici Z 2000/00021 z dne 25. 2. 2000 sta
bili stanovanje št. 13 v IV. nadstropju v stano-
vanjskem objektu Bled, Grajska 43, vpisanem
pod vl. št. 937 k.o. Bled, parc. št. 418/4, s
koristno površino 16.05 m2 in soba v mansar-
di v izmeri 8 m2, ki sta last dolžnika in zastavi-
telja Danila Peskarja iz Ljubljane, Bizjakova 9,
in sicer do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 11. 1. 2000 in aneksa št. 1 z
dne 14. 2. 2000, sklenjenih s prodajalko Ani-
co Tomašič z Bleda, Grajska 43, zarubljeno v
korist upnika A banke, d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 58, Ljubljana, za zavarovanje njegove de-
narne terjatve v višini 2,750.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 2. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Ob-24857
Mestna občina Novo mesto, Občinski

svet, komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja na podlagi 20. člena sta-
tuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS,

št. 47/99) ter 5. člena odloka o preobliko-
vanju javnega zavoda Gasilsko reševalnega
centra Novo mesto (Ur. l. RS, št. 15/2000)
ponovno razpisuje delovno mesto

direktorja Gasilsko reševalnega cen-
tra Novo mesto.

Kandidat mora poleg splošnih zakon-
skih pogojev izpolnjevati še naslednje po-
goje, ki so:

– da ima končano VI. ali VII. stopnjo teh-
nične, ekonomske ali družboslovne usme-
ritve,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih mestih ali vodstvenih delih pod
pogojem, da je te naloge uspešno opravljal,

– da ima ustrezne organizacijske spo-
sobnosti.

Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati morajo predložiti svoj program

dela in optimalno organiziranost centra.
Prijave z overjenimi dokazili o izpolnjeva-

nju pogojev s kratkim življenjepisom ter pro-
gramom in predlogom optimalne organizira-
nosti centra naj kandidati pošljejo v 8 dneh
od dneva razpisa na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Občinski svet, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, s pripisom “
Ne odpiraj – razpis za direktorja GRC “.

O izidu razpisa bodo kandidati obvešče-
ni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Mestna občina Novo mesto

Ob-24859
Ustavno sodišče Republike Slovenije,

objavlja prosto delovno mesto
samostojnega svetovalca.
Pogoji:
– diploma pravne fakultete,
– pravniški državni izpit ali magisterij zna-

nosti s področja prava,
– 5 let delovnih izkušenj,
– pogoji, določeni z zakonom o delavcih

v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93,
70/97 in 38/99).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami s področja socialne
varnosti in upravnih zadev (državljanska sta-
nja in tujci) ter kandidati z znanjem angleške-
ga, nemškega ali francoskega jezika.

Možnost pridobitve najemnega službe-
nega stanovanja.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in z opisom doseda-
njih delovnih izkušenj pošljejo v petnajstih
dneh po objavi razpisa na naslov: ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Ljubljana, Beethovnova 10.

Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS in
časopisu Delo. Rok za prijave začne teči po
zadnji objavi.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-24965
Svet  Doma  starejših  Šentjur,  Svetino-

va 1, Šentjur, razpisuje na podlagi 32. in
35. člena statuta doma ter tretjega odstav-
ka 32. člena zakona o zavodih, delovno
mesto

direktorja Doma starejših Šentjur.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu s pogoji iz 69. člena in
drugega odstavka 56. člena zakona o so-
cialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega 1 leto na področju socialnega varstva,

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

– predložitev programa dela doma in
opredelitev lastne vloge pri tem.

Mandat direktorja traja štiri leta. Razpisni
rok je 8 dni po objavi razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Prijavo z dokazili in programom se pošlje
na naslov: Dom starejših Šentjur, Svetinova
1, 3230 Šentjur, z oznako “Za razpis”.

Javni socialno varstveni zavod
Dom starejših Šentjur

Ob-25037
Svet Osnovne šole dr. Franceta Prešer-

na, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, razpisuje
delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih

določa zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter imeti pedagoške,
organizacijske in druge sposobnosti za us-
pešno vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Začetek dela je 11. 7. 2000.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

in vizijo vodenja šole pošljite v osmih dneh
po objavi razpisa na naslov šole s pripisom
za razpis ravnatelja.

Kandidate bomo o izboru obvestili v za-
konitem roku.

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna,
Ribnica

Št. 111-2/00-0515 Ob-25039
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

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

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Kopru,

b) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Okrožnem sodišču v Novi Gorici,

c)
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

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

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;
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K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

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

Ministrstvo za pravosodje

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

Št. 0702 Ob-24722
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Inženirska zbornica Slovenije, Du-
najska 104, 1000 Ljubljana, telefaks
061/168-46-97.

2. Vrsta in obseg in ocenjena vrednost
del: nakup poslovnih prostorov.

Prostori Inženirske zbornice Slovenije na
lokaciji za:

– službo IZS za potrebe zbornice (večja
sejna soba do 100 članov, prostori za pred-
sednika zbornice, generalnega sekretarja
in tajništvo),

– evidenčno službo zbornice (za izvrše-
vanje javnega pooblastila in arhiviranje gra-
diva obeh služb za javna pooblastila, evi-
denčne in službe za strokovne izpite),

– službo za strokovne izpite,
– za potrebe matične sekcije arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov (razstavni
prostor do 170 m2 in pripadajoči pisarni za
predsednika in sekretarja matične sekcije),

– za potrebe matične sekcije gradbenih
inženirjev,

– za potrebe matične sekcije strojnih in-
ženirjev,

– za potrebe matične sekcije elektro in-
ženirjev,

– za potrebe matične sekcije geodetov,
– za potrebe matične sekcije tehnolo-

gov in drugih inženirjev ter
– matične sekcije rudarjev.
Ocenjena vrednost nakupa poslovnih

prostorov bo objavljena nakdnadno.

Podlaga za nakup poslovnega prostora
je sklep št. 48 z 4. redne seje skupščine z
dne 2. 7. 1999.

Kriterije za izbiro najugodnejšega po-
nudnika poslovnih prostorov bo ocenjevala
gradbena komisija, sklep o izbiri pa sprejel
upravni odbor zbornice. Kriterije (reprezen-
tativnost objekta, lega v mestu, dostopnost
za člane iz drugih krajev, možnost parkira-
nja, razpoložljivo število PM, obremenitev
s hrupom, funkconalnost tlorisa, dostop-
nost do pisarn, možnosti razstav in spreje-
mov, uporaba zunanjih površin, splošen
vtis, cena za m2, razpoložljiva površina
v m2, starost objekta) za izbiro in zahteve
zbornice z opisi bodo lahko ponudniki pre-
jeli na sedežu IZS v roku 14 dni od te
objave.

3. Kraj nakupa poslovnih prostorov:
Ljubljana. Primernejše so lokacije v centru
mesta.

4. Ocenjeni datum pričetka nakupa po-
slovnih prostorov: takoj po objavi.

5. Morebitne druge informacije: bodo
lahko zainteresirani ponudniki prejeli pri ge-
neralnem sekretarju zbornice.

Inženirska zbornica Slovenije

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-25149
V javnem razpisu brez omejitev za bla-

go, naročnika ZD Velenje, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 29 z dne 31. 3.
2000, pod oznako Ob-24487 za dobavo
visokozmogljivega ultrazvočnega aparata
za potrebe dispanzerja za ženske se v 3(c)
točki št. ŽR popravi in se pravilno glasi:
52800-603-39042.

Zdravstveni dom Velenje

Ob-24711
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): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zaloška cesta 217,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 66 klimatskih naprav za
elektro lokomotive vrste 363.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno po kvartalih.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do leta 2002.

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. 20,
Alenka Lukek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744, pri NLB Ljub-
ljana (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: 5. 5. 2000 do 9. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.

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

5. 5. 2000 ob 13. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 7. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po vsaki delni 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., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 6. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Jože Brežan, tel.
061/29-14108, komercialna vprašanja
Alenka Lukek, tel. 061/29-12527.

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

Št. 2-75/1 Ob-24712
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Celjske lekarne, Mikloši-
čeva 1, Celje, faks 425-02-25.

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

3. (a) Kraj dobave: Galenski laboratorij,
Vodnikova 1, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava (ali) dobava in
montaža duplikatorja – posode za pri-
pravo raztopin (sirupa).

(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:
10,000.000 SIT.

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

1. 10. 2000.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 31 / 7. 4. 2000 / Stran 2979

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Celjske lekarne, Miklošičeva 1/II,
Celje, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-30484. Ponudnik mora prinesti
dokaz o plačilu in ob prevzemu dokumenta-
cije navesti vse svoje statusne podatke.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Celjske lekarne, Mikloši-
čeva 1, 3000 Celje, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi JZ Celj-
ske lekarne, Miklošičeva 1/II. nadstropje,
Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročnika, z rokom veljavnosti do 25. 5.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
30 dni po izdelavi, dobavi in montaži.

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:
registracija in dovoljenje za opravljanje de-
javnosti brez omejitev v skladu z razpisno
dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: tri mesece od
izteka roka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok izvedbe, garancija, reference (podrob-
no v razpisni dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije lahko ponudniki dobijo pri
Karmen Vrbovšek, na tel. 063/425-020.

16., 17.
Javni zavod Celjske lekarne

Ob-24713
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310
Ribnica, tel. 061/861-092, faks 861-392.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Ribnica, Majni-
kova 3, 1310 Ribnica.

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

I. sadje in zelenjava,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. perutninsko meso,
IV. sadni sokovi,
V. splošno 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 samo za del (sku-
pino) zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,601.000 SIT.

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

I. sadje in zelenjava – 3,823.000 SIT,
II. mleko in mlečni izdelki – 3,920.000

SIT,
III. perutninsko meso – 1,033.000 SIT,
IV. sadni sokovi – 247.000 SIT,
V. splošno prehrambeno blago –

1,578.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v letu 2000 in delno v letu
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. junij 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica,
vsak dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 5. 2000 do 11.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 6.000 SIT na žiro ra-
čun št. 51310-603-18220.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Ribnica, Majnikova 3,
1310 Ribnica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 12. uri, v prostorih Vrtca
Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodilom o izvrševanju proraču-
na in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
fizične osebe – samostojni podjetniki in kmet-
je, ki izpolnjujejo pogoje iz 40. člena ZJN.

13. Datum, do katerega lahko ponudni-
ki umaknejo ponudbe, jo dopolnijo ali za-
menjajo: 4. 5. 2000 do 8. ure.

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

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310 Rib-
nica, pri ravnateljici Andreji Hojč, tel.
061/861-092.

16., 17.
Vrtec Ribnica

Št. 100/2000 Ob-24714
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 062/109-91-66.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: centralno odrsko ozvo-
čenje (zvočniki in ojačevalniki s pripadajo-
čo opremo).

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

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, komercialna
služba, pri Meti Čanžek, tel. 175-21-90,
faks 175-21-86. Kontaktna oseba za teh-
nični del razpisne dokumentacije – Kosi
Branko, tel. 062/109-91-28.

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

(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 navedbo davčne številke in se-
deža podjetja. Način plačila je negotovin-
ski na račun pri Novi Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana, na račun št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566, z oznako raz-
pisa št. 100.

Dodatne informacije so na voljo v pisni
obliki na faks 175-21-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 19. 4.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vlo-
žišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponud-
ba za razpis št. 100/2000 – ozvočenje”.
Na zaprti kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2000 ob 9. uri, v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v mali sejni sobi v 5.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 300.000 SIT, veljavno tri mesece od
datuma izdaje.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisira-
nje, reference in druga ostala merila po raz-
pisni dokumentaciji.

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

16., 17.
RTV Slovenija

Javni zavod

Št. 8001-92/00 Ob-24830
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 naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službeni osebni avtomo-
bili. Avtomobili so razdeljeni v pet postavk:

– postavka 1: 3 avtomobili srednjega
cenovnega razreda po sistemu staro za no-
vo s prostornino motorja od 1800 do
2000 ccm,

– postavka 2: 3 avtomobili srednjega ce-
novnega razreda s prostornino motorja do
1600 cm,

– postavka 3: 1 avtomobil (karavan) sred-
njega cenovnega razreda po sistemu staro
za novo s prostornino motorja do 1600 ccm,

– postavka 4: 1 avtomobil srednjega ce-
novnega razreda po sistemu staro za novo s
prostornino motorja do 1800 ccm,

– postavka 5: 1 avtomobil visokega ce-
novnega razreda po sistemu staro za novo s
prostornino motorja nad 2500–3000 ccm.

(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 avtomo-
bilov ločeno po postavkah.

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 34,500.000 SIT.

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

– postavka 1: 10,5 mio,
– postavka 2: 9 mio,
– postavka 3: 3 mio,
– postavka 4: 4 mio,
– postavka 5: 8 mio.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu s pogodbo.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v

skladu s pogodbo.

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 26. 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 oziroma davč-
na številka).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: stroške razpisne
dokumentacije v višini 8.000 SIT je po-
trebno nakazati na ŽR naročnika št.
50101-603-47826 ali vplačati na blagajni
na sedežu naročnika Miklošičeva 24, Ljub-
ljana, v sobi 211, vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.

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: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana (vložišče, soba 51).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 10. uri na naslovu Mikloši-
čeva 24, v sobi 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: 9. 5. 2000 po
10. uri. Ponudba mora biti veljavna najmanj
do 9. 8. 2000.

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

– plačilni pogoji: 0-20 točk (ocenjuje se
dolžina ponujenega plačilnega roka),

– cena: 0-70 točk (ocenjuje se končna
cena ponudbe),

– dobavni rok: 0-5 točk (ocenjuje se dol-
žina ponujenega dobavnega roka),

– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik: 0-5 točk (ocenjujejo se dodatne ugod-
nosti po presoji naročnika).

Izbran bo ponudnik, katerega ponudba
bo ocenjena z največ točkami.

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 izi-
du javnega razpisa obveščeni v roku 22 dni
od dneva odpiranja ponudb.

16., 17.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-24831
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mariborski vodovod, JP, d.d., Jadran-
ska c. 24, 2000 Maribor, faks
062/307-730, kontaktna oseba Ludvik Zu-
pančič, dipl. inž., tel. 062/307-807, faks
062/320-11-11.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Mariborski vodo-
vod, Jadranska c. 24, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kombinirani gradbeni
stroj rovokopač – nakladač z 6 in 1 zoba-
to nakladalno žlico, kapacitete 1,2 m3, moč
stroja do 75 kW, masa ca. 8000 kg, pnev-
matike 28“, teleskopsko kopalno roko.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ma-
riborski vodovod, JP, d.d., Jadranska c.
24, 2000 Maribor, kontaktna oseba Lud-
vik Zupančič, tel. 062/307-807, faks
062/320-11-11.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
14. 4. 2000 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun na-
ročnika pri agenciji št. 51800-601-12066
s pripisom “JR”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 4. 2000 do 12. ure, na naslov Maribor-
ski vodovod, javno podjetje, d.d., Jadran-
ska 24, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti dostavljene v tajniš-
tvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z naved-
bo naslova ponudnika in oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba za dobavo kombiniranega
gradbenega stroja”. Ovitek mora biti zaprt
tako, da se pri odpiranju lahko ugotovi, da
še ni bil odprt.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mariborski vodovod,
JP, d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor,
prevzemnik tajništvo podjetja, tel.
062/307-807, soba 112/I.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 2000 ob
12.30 v sejni sobi št. 114/I na sedežu na-
ročnika, Jadranska c. 24, Maribor, v sejni
sobi št. 110/I. Na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri od-
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piranju ponudb, ki so svoja pooblastila od-
dali komisiji pred odpiranjem ponudb.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora zraven ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot naročnino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik, pod pogoji tega razpisa, sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe.

Bančna garancija bo izbranemu ponud-
niku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

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

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 70 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– garancijski rok: 10 točk,
– dobavni rok: 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme po-
nudniki zahtevati osebno ali telefonično pri
kontaktni osebi (Stanko Herodež, tel.
062/307-807). Skrajni rok, do katerega lah-
ko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim raz-
pisom, je 8 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Mariborski vodovod, javno podjetje,

d.d., Maribor

Št. 95/2000 Ob-24838
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ljublja-
na, Zaloška 29, Ljubljana, tel.
061/186-39-00, faks 061/140-31-90.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava za-
strupljenih vab (rodenticidov) za derati-
zacijo;

I. skupina – da spadajo v II. skupino
strupov, zastrupljene vabe – pelete, količi-
na 700 kg,

II. skupina – da spadajo v III. skupino
strupov, zastrupljene vabe – parafinski blo-
ki, količina 1.000 kg,

III. skupina – da spadajo v II. skupino
strupov, zastrupljene vabe – parafinski blo-
ki, količina 1.000 kg.

(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 naročilo za
vsako od razpisanih skupin ali za vse razpi-
sane skupine skupaj.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,800.000 SIT.

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

I. skupina – 1,500.000 SIT/letno,
II. skupina – 2,150.000 SIT/letno,
III. skupina – 2,150.000 SIT/letno.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

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

pogodba se zaključi predvidoma 30. 4.
2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Za-
loška 29, Ljubljana, I. nadstropje, soba št.
14, kontaktna oseba je Helena Stošič, od
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 21. 4. 2000 na
podlagi dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
račun št. 50102-603-48480, s sklicem na
št. 2/00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 4. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Ljubljana, Zaloška 29, soba 14/I, pri
Heleni Stošič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 4. 2000 ob
14. uri v sejni sobi št. 16/1, na naslovu
naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti.
Rok veljavnosti bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti do vključno 18. 5. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena ponder 0,5, ostali faktorji
ocene ponder 0,5 (rok plačila – ponder
0,4, dobavni rok – ponder 0,3, druge

ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku
– poneder 0,3).

Podrobnejša razlaga uporabe meril je v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Perko, univ. dipl. ek., tel. 061/186-39-00.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
24 dne 17. 3. 2000, Ob-23174.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 663-05-024/2000-003 Ob-24839
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana in Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših v Lo-
gatcu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me pralnice.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
kontaktna oseba je Marjetka Treven, tel.
061/741-270.

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

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Logatec, Tržaška ce-
sta 15, 1370 Logatec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave tega javnega razpisa in z
navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – oprema pralnica DSO Logatec”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob
11. uri v prostorih Občine Logatec, Tržaška
cesta 15, Logatec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja so nadrobno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (8. 5. 2000 do 11. ure).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: cena, rok iz-
vedbe, garancijski rok za vgrajena dela in
vgrajene materiale, servisna služba, poseb-
ne ugodnosti.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
61 z dne 30. 7. 1999 pod št. Ob-8784.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 11-3/00 Ob-24842
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Narodna in univerzitetna knjižnica,
Turjaška 1, Ljubljana, faks 061/213-052.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Turjaška 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material po
specifikaciji, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

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

enoletne sukcesivne dobave od dneva skle-
nitve pogodbe.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
rodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1,
Ljubljana, tajništvo, tel. 061/2001-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na žiro račun naročnika
50100-603-40295 z navedbo “za javni
razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Narodna in univerzitetna
knjižnica Ljubljana, Turjaška 1, na način,
določen v razpisni dokumentaciji.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 12. uri v Narodni in univerzi-
tetni knjižnici, Ljubljana, Turjaška 1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

drugih dokumentih: naročnik bo izvršil pla-
čila v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna in sklenjeno pogodbo.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, posebne ugod-
nosti, ki jih lahko ponudi dobavitelj, pomen
in način uporabe meril so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Sketelj Aleš, tel.
061/224-975.

16., 17.
Narodna in univerzitetna knjižnica

Ljubljana

Ob-24843
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, Ljubljana, Ko-
lodvorska 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: mesto vgradnje po
specifikaciji.

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

a) 25.470 kosov neimpregniranih bu-
kovih pragov,

b) 53 m3 mostovnih hrastovih pragov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje za posamezni del naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
84,000.000 SIT.

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

a) 79,000.000 SIT,
b) 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 15. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Služba za materialno po-
slovanje, Trg OF 6/I, Ljubljana, soba št. 13,
kontaktna oseba je Bojan Grešak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 4. 2000
do 20. 4. 2000 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  23.800 SIT,  vir-
man na žiro račun št.
50100-601-5014744 pri NLB Ljubljana
(domači ponudniki), 110 EUR na žiro račun
št. 50100-620-133-900-7100-59383/4
pri NLB Ljubljana (tuji ponudniki). Ponudni-
ke prosimo, da poleg dokazila o plačilu
obvezno priložijo vse potrebne podatke za
izstavitev računa.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 4. 5. 2000 do

15. ure v tajništvo Službe za materialnega
poslovanja.

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

10. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Službe
za materialno poslovanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 4. 8. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
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: 90 dni od dneva
odpiranja.

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

1. najnižja ponujena cena blaga –
60%,

2. ugoden plačilni rok – 20%,
3. boljše reference pri prejšnjih do-

bavah – 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: tehnične podatke dobite pri Milenku
Ćućiću, tel. 061/29 14585, komercialna
vprašanja pa pri Bojanu Geršaku tel.
061/29 12329.

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

Št. 05176/00 Ob-24844
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) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: komunikacijska oprema
za nadgradnjo glavnega ethernet stika-
la CUSCO serija 5000.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 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.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449 2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 12. uri, III. nadstropje, upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

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

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

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da ima veljavno registracijo, oziroma
za s.p. potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
urad, da ponudnik ni prenehal opravljati de-
javnosti,

– 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 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 ponudnikov 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 200,000.000 SIT (obrazec BON
1 I/8),

– status najmanj Cisco Premier Certified
Partner,

– najmanj 15 redno zaposlenih, od tega
10 redno zapsolenih strokovnjakov s fakul-
tetno izobrazbo el. tehnične ali računalniške
smeri in najmanj dva redno zaposlena stro-
kovnjaka s statusom CCDA ali CONA.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

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): vred-
nost 40 točk, asistenca 10 točk.

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

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

Št. 05176/00 Ob-24845
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) Kraj dobave: Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: omejitev za izbor marke-
tinške agencije za oblikovanje, pripra-
vo, tisk in izdelavo repro filmov v predvi-
deni vrednosti 10,000.000 SIT, ter zakup
medijskega prostora v okvirni vrednosti
25,000.000 SIT.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (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 (062/449 2302), faks
062/449 2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 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: 8. 5. 2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v vrednosti
700.000 SIT.

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 je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe,

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

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– 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 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca, ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi ponudnikov 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 70,000.000 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).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

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):

– za segment A):
– reference – kreativne rešitve –

40%,
– cena – 40%,
– minimalni roki – 20%,

– segment B)
– najnižja agencijska provizija.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 28. 4. 2000.

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

Št. 05176/00 Ob-24846
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) Kraj dobave: Centralno skladišče
Ljubljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obnova kartuš, tonerjev
in tiskalnih trakov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 5. 2002.
6. (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 (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
predložiti ponudbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449 2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 9. 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 spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– 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-
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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 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca, ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi ponudnikov 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 trikratne 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.

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
50 točk, celovitost ponudbe 36 točk, ga-
rancija za izdelek 14 točk.

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

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

Št. 118/2000 Ob-24847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Delavski dom, Trg svobode 11a, Tr-
bovlje, tel. 0601/21 079.

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

3. (a) Kraj dobave: Delavski dom (gleda-
liška dvorana), Trg svobode 11a, Trbovlje.

(b) Vrsta storitve in količina blaga, ki ga
je potrebno dobaviti: dobava in montaža
gledaliških stolov (400 kom). Oprema
mora biti iz negorljivega materiala.

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

(č) Ocenjena  vrednost  naročila:  ce-
lotna vrednost naročila se ocenjuje na
15,000.000 SIT.

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

31. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka montaže:

30. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo ni predvideno.

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

oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti ali osebno 20. dan po objavi do
10. ure. Ovojnica mora biti jasno označena
z napisom “Ne odpiraj – ponudba za Delav-
ski dom” ter številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. dan po ob-
javi ob 11. uri v sejni sobi Občine Trbovlje,
Mestni trg 4, Trbovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 30 dni.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se od-
da s pogodbo za celoten sklop ponudniku z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo;

– da imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določena za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
ponudbe, oblikovana in kvalitetna sprejem-
ljivost (predložiti je potrebno prospekte
opreme ter dokazila o ognjeodpornosti ma-
terialov); finančna boniteta ponudnika; refe-
rence; rok dobave in montaže; garancijski
pogoji za opremo; morebitne dodatne ugod-
nosti ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe lah-
ko ponudniki dobijo na tel. 0601/34-870,
faks 0601/27-986, Tavzelj Darja.

16., 17.
Občina Trbovlje

Ob-24848
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, 159-01-49.

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

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava materialov za ob-
novo talnih označb.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

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

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

cesivno maj–september 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim
nalogom za prenos na ŽR št.
50102-601-21275 ali z gotovino v blagaj-
ni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 5. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, so-
ba 308 - tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno
nastopanje (joint venture) z navedbo in pi-
snim pooblastilom vodilnemu partnerju.

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 minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 12. 5. 2000 do
12. 7. 2000.

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

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitna pojasnila bo naročnik
posredoval le na pisne zahteve, ki bodo
naročniku posredovane pisno, do 3. 5.
2000.

Morebitne druge informacije, o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po tel. 159-87-57 pri Branetu
Bizjanu inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o.

Št. 095/00 Ob-24854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175 2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: 32 kosov PC za novinar-
ski sistem.

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

12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu s potrebami naročnika v največ 30
dneh po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej. 4. točko.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike – tajniš-
tvo, Kolodvorska 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 11. 4. 2000
do 20. 4. 2000 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Vplačilo na ŽR številka
50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51, z oznako predmeta plači-
la (oznako razpisa) pri Agenciji za plačilni
promet, Ljubljana. Dodatne informacije so
na razpolago samo v pisni obliki pri Milanu
Babiču, na naslovu pod 6.(a) točko, faks
št. 175 42 20.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 3. 5. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. 095/00 – PC za novinarski si-
stem. Na kuverti mora biti napisan polni na-
slov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 10. uri v veliki sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe in sicer v
višini 5% razpisane vrednosti.

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

drugih dokumentih: podrobnosti so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
nost splošnim zahtevam razpisa (tehnična
ustreznost in kakovost opreme/storitev, po-
nudnik mora predložiti veljavno dokazilo, da
je uradni prodajalec in pooblaščeni vzdrže-
valec razpisane opreme; tehnična ustrez-
nost; ekonomska cena; plačilni pogoji; do-
bavni roki; reference dobavitelja; druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-24888
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Spekter, d.o.o., Trbovlje, Trg revolu-
cije 7, Trbovlje, telefaks 0601/26-205.

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

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

trebno dobaviti: nakup 18 stanovanj v
skupni izmeri ca. 950 m2 neto stano-
vanjske površine v stanovanjsko poslov-
nem objektu Trg revolucije 26 v Trbov-
ljah.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ju-
nij 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Spekter, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7,
Trbovlje, kontaktna oseba: Zdenka Juvan,
tel. 0601/26-305, 0601/26-005 ali
041/744-054.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 100.000 SIT z nalo-
gom za prenos na žiro račun št.
52700-601-14536.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000 do 13.30,
tajništvo podjetja Spekter, d.o.o., pri Simo-
ni Skobe.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Spekter, d.o.o., Trg revolu-
cije 7, Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 14. uri na sedežu podjetja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 7,000.000 SIT z veljavnostjo
do 30. 6. 2000. Bančna garancija mora biti
izdana s strani prvovrstne Poslovne banke.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: so navedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so navedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Spekter, d.o.o., Trbovlje

Št. 12/00 Ob-24861
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2,
p.p. 33, 1215 Medvode, 061/611-140.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Medvode,
Ostrovrharjeva 2, Medvode.

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

1. sveže meso, kunčje meso in mesni
izdelki,

2. jajca, perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa,

3. ribe in ribji izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. slaščičarsko pecivo, izdelki iz sve-

žega testa, trajni in poltrajni pekovski iz-
delki,

6. mleko in mlečni izdelki,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznje-

no sadje,
8. konzervirana zelenjava in konzervi-

rano sadje,
9. domače sadje, sveža zelenjava in

med,
10. južno sadje in suho sadje,
11. sadni sokovi, marmelade in sad-

ne rezine,
12. osnovna in ostala živila ter dodat-

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

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje tudi samo za del zah-
tevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
39,081.348 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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1. sveže meso, kunčje meso in mesni
izdelki: 8,833.380 SIT,

2. jajca, perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa: 3,213.160 SIT,

3. ribe in ribji izdelki: 903.000 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo:

2,009.340 SIT,
5. slaščičarsko pecivo, izdelki iz sve-

žega testa, trajni in poltrajni pekovski izdel-
ki: 1,056.610 SIT,

6. mleko in mlečni izdelki: 6,158.810
SIT,

7. zamrznjena zelenjava in zamrznje-
no sadje: 826.010 SIT,

8. konzervirana zelenjava in konzervi-
rano sadje: 782.825 SIT,

9. domače sadje, sveža zelenjava in
med: 5,197.550 SIT,

10. južno sadje in suho sadje:
2,736.400 SIT,

11. sadni sokovi, marmelade in sad-
ne rezine: 2,915.660 SIT,

12. osnovna in ostala živila ter dodat-
ki jedem: 4,448.603 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Medvode, Ostrovrharjeva 2, 1215
Medvode - v računovodstvu vrtca od 8. do
14. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo, po enodnevni predhodni najavi po
telefaksu, proti plačilu 11.900 SIT na žiro
račun: 50104-603-403488. Ob prevzemu
dokumentacije je treba predložiti dokazilo o
plačilu. V ceno je vključen davek na dodano
vrednost.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Vrtec Medvode, Ostro-
vrharjeva 2, 1215 Medvode - računo-
vodstvo vrtca.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 8. uri v prostorih Vrtca Med-
vode, Ostrovrharjeva 2, Medvode.

Predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja izročijo komisiji pisna
pooblastila za sodelovanje pri javnem odpi-
ranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5 % od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 19. 6. 2000.

Bančno garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10 % od po-
godbene vrednosti bo izbrani ponudnik
predložil ob sklenitvi pogodbe.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– izpolnjujejo s predpisi določene pogo-
je za opravljanje dejavnosti v katero spada
predmet naročila.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 28. 4. 2000
od 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila,
ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb
in pri izbiri najugodnejše ponudbe, so: ce-
na, celovitost ponudbe, kakovost, plačilni
pogoji in reference. Način uporabe meril:

– cena - 50 %,
– celovitost ponudbe - 20 %,
– kakovost - 15 %,
– plačilni pogoji - 10 %,
– reference - 5 %.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2,
1215 Medvode, pri Zdenki Špegu, tel.
061/612-274 ter faks 061/611-140.

16., 17.
Vrtec Medvode

Št. 11/2-75/2000 Ob-24877
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks 061/133 04
43.

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

3. (a) Kraj dobave: Območje Republike
Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: modemska oprema za
elastično omrežje.

(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-
čilo: v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila znaša 145,000.000
SIT.

4.
5.Datum zaključka dobave: dobavitelj

mora zaključiti pogodbene obveznosti v 90
dneh po podpisu pogodbe.

6. (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.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 8. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 10. 5. 2000 v
sobi št. 801, v 8. nadstropju poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 8. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: zahtevana je bančna ga-
rancija 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.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne. Pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve raču-
na.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogod-
be.

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

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

14. 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 glede na procentualno odsto-

panje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj;

2. Tehnične prednosti opreme:
– ponudnik, ki ponudi opremo z naj-

več tehničnimi prednostmi dobi: 15 točk;
3. Reference:
3a) reference ponudnika:
– ponudnik z najboljšimi referencami

dobi: 3 točke,
– drugi ponudnik po vrsti dobi: 2 točki,
– tretji ponudnik po vrsti dobi: 1 točko,
3b) reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referenca-

mi dobi: 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi:

2 točki,
– tretji proizvajalec po vrsti dobi:

1 točko;
4. Vzdrževanje oziroma poprojektna

podpora:
4.a) garancijska doba:
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– 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;

4.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).

5. ISO certifikati:
– ISO certifikat ponudnika: 2 točki,
– ISO certifikat proizvajalca: 2 točki.

Merila so navedena po pomembnosti od
najpomembnejšega k manj pomembnemu.

Najugodnejša ponudba dobi največ točk.
15., 16., 17.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 158/2000 Ob-24910
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje
44a, 4247 Zgornje Gorje, telefaks
04/57-45-130.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola Gor-
je, Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje.

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

1. konzervirana živila,
2. sveža zelenjava,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže sadje,
5. kruh in pekovski izdeki
6. meso in mesni izdelki,
7. ostala osnovna živila.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje za vsa živila, za posa-
mezne skupine živil ali za posamezna živila
znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 12,311.932 SIT.

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

1. konzervirana živila: skupaj
367.604 SIT,

2. sveža zelenjava: skupaj 336.890
SIT,

3. mleko in mlečni izdelki: skupaj
1,684.268 SIT,

4. sveže sadje: skupaj 245.730 SIT,
5. kruh in pekovski izdelki: skupaj

3,460.000 SIT,
6. meso in mesni izdelki: skupaj

4,556.600 SIT,
7. ostala osnovna živila: skupaj

1,660.840 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava blaga v letu 2000 in v letu
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247
Zgornje Gorje, v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. aprila
2000 do 17. aprila 2000, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Dvig po predložitvi

potrdila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo na Osnovni šoli
Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje
Gorje, v tajništvu, proti plačilu 15.000 SIT
na žiro račun Osnovne šole Gorje, št.
51540-603-31390.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prišle na naslov naročnika do
18. aprila 2000 do 12. 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 Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247
Zgornje Gorje.

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 18. aprila 2000
ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole Gorje,
Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelova-
li pri javnem odpiranju ponudb, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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, finančno-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 2. junija 2000.

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

– cena do 10 točk,
– kvaliteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave-interventna naročila do

4 točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 3 točke,
– kompletnost ponudbe 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: 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 Gorje,

Zgornje Gorje

Ob-24911
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Frana Erjavca Nova
Gorica, Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica,
tel./faks 065/24-046.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Frana
Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000
Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga po naslednjih sku-
pinah:

1. čaji,
2. namazi,
3. ostalo blago.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
1,120.000 SIT.

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

1. čaji: 220.000 SIT,
2. namazi: 600.000 SIT,
3. ostalo blago: 300.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
začetek  dobave  blaga  predvidoma  20. 5.
2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: Osnovna šola Frana Erjav-
ca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000 Nova
Gorica – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je mogoče zahtevati do 20. 4. 2000,
vsak dan od ponedeljka do petka do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 3.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-31546.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 5. 2000 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Frana
Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000
Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 2000
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ob 15. uri v prostorih naročnika, na naslovu
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica,
Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica.

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov 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:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po 4. 5. 2000, po
15. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo pri naročniku, tajništvo, tel.
065/24-046.

16., 17.
Osnovna šola Frana Erjavca

Nova Gorica

Št. 235-00 Ob-24912
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, telefaks
061/143-12-54.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

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

1. polisulfonski dializatorji
a) polisulfonski dializatorji različnih po-

vršin: 9.000 kom,
b) polisulfonski dializatorji visoko pro-

pustni high flux: 1.000 kom,
2. dializne linije: 10.000 kom,
3. dializni koncentrat: 10.000 kom,
4. soda v prahu: 1.200 kom,
5. dializni koncentrati: 10.000 kom,
6. acetatni koncentrat: 300 kom,
7. sredstva za kemično-toplotno de-

zinfekcijo: 400 kom,
8. 30 ml brizge za heparinske črpal-

ke monitorjev: 10.000 kom,
9. sistem za infuzije luer-luck: 10.000

kom,
10. fiziološka raztopina v vrečki

luer-lock s priklopom: 22.000 kom,
11. dializne igle: 15.000 kom.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
126,000.000 SIT.

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: ju-
nij 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 4. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820, sklic na številko
00 45-08-7599, za razpisno dokumenta-
cijo – dializni material.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 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:
11. 5. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana, seminar I., Za-
loška cesta 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti.
Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je 30 dni po preteku veljavnosti po-
nudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov 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.

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

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

1. ponudbena cena: 60%,
2. strokovne zahteve: 30%,
3. reference ponudnika: 10%,
skupaj: 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9
z dne 13. 2. 1999 pod št. Ob-944.

Klinični center Ljubljana

Št. 234-00 Ob-24913
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Klinični  center  Ljubljana,  Za-
loška cesta 2, 1525 Ljubljana, telefaks
061/143-12-54.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

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

1. intravenozne kanile s portom:
69.500 kom,

2. intravenozne kanile brez porta:
67.500 kom,

3. mandreni: 150.000 kom,
4. podaljški – razni: 31.000 kom,
5. metuljčki kot intravenozne kanile:

90.000 kom,
6. zamaški za intravenozne kanile:

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: kot
celoto ali po skupinah

(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,200.000 SIT.

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

1. 11,000.000 SIT,
2. 10,000.000 SIT,
3. 17,000.000 SIT,
4. 6,000.000 SIT,
5. 6,000.000 SIT,
6. 200.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ju-
nij 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 4. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo –
intravenozne kanile.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 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:
15. 5. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana, seminar I., Za-
loška cesta 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti.
Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je 30 dni po preteku veljavnosti po-
nudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov 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.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 5. 2000.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. ponudbena cena: 60%,
2. strokovne zahteve: 30%,
3. reference ponudnika: 10%,
skupaj: 100%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: potrebno je priložiti vzorce ponujenega
blaga.

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

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 233-00 Ob-24914
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Klinični  center  Ljubljana,  Za-
loška cesta 2, 1525 Ljubljana, faks
061/143-12-54.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (več
lokacij).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čaji, 16 mio SIT.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 16 mio
SIT.

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

dan (od ponedeljka do petka) celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nad-
stropje, soba 40, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 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
številko 00 45-08-7599, za razpisno do-
kumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 5. 2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 13. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana, seminar I. (1. klet),
Zaloška cesta 7.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost v vi-
šini 10% razpisane vrednosti. Trajanje banč-
ne garancije za resnost ponudbe je do pote-
ka veljavnosti ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov 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.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 5. 2000 po
12. uri.

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

1. cena: 80%,
2.reference: 20%,
skupaj: 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
84 z dne 15. 10. 1999 pod št. Ob-13211
(razveljavitev postopka na podlagi sklepa dr-
žavne revizijske komisije).

Klinični center Ljubljana

Ob-24917
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Frana Malgaja, Ulica
skladateljev Ipavcev 2, Šentjur.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Frana
Malgaja, Ulica skladateljev Ipavcev 2, Šentjur,

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

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
letna vrednost 23.640.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki 3,800.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki 5,000.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe 270.000
SIT,

4. jajca 100.000 SIT,
5. olja in izdelki 460.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje

1,700.000 SIT,

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje 1,150.000 SIT,

8. sadni sokovi 890.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine

630.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa

490.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščarski

izdelki in keksi 7,050.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago

2,100.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Frana Malgaja, Ulica skladate-
ljev Ipavcev 2, Šentjur – v tajništvu šole
vsak dan od 9. do 12. ure od 7. 4. 2000
dalje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
15.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV)
na žiro račun šole št. 52020-603-30895.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Frana
Malgaja, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230
Šentjur.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 9.30. v sejni sobi Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 28. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila. (teža in

način uporabe meril - 21. člen ZJN):
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

mi naročnika - 1 točka.
Morebitne druge informacije o naročilu

dobijo potencialni ponudniki pri naročniku
Osnovna šola Frana Malgaja, Ulica skla-
dateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, v taj-
ništvu šole na tel. 063/743-274, faks
063/743-276.

16., 17.
OŠ Frana Malgaja

Šentjur pri Celju

Ob-24958
1. Naročnik: Osnovna šola Hruševec,

Gajstova pot 2/a, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Hruše-
vec, Gajstova pot 2/a, Šentjur.

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

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

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

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
letna vrednost 15.000.000 SIT.

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

1. mleko in mlečnii izdelki 1,500.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki 4,100.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe 300.000 SIT,
4. jajca 60.000 SIT,
5. olja in izdelki 420.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje1,600.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje 700.000 SIT,
8. sadni sokovi 600.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine

550.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa 70.000

SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi 4.000.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago

1,100.000 SIT,
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Hruševec, Gajstova pot 2/a,
Šentjur – v tajništvu šole vsak dan od 9. do
12. ure od 7. 4. 2000 dalje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpi-
sna dokumentacija je na voljo proti plačilu
15.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV)
na žiro račun šole št. 50770-603-37-305.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Hruševec, Gaj-
stova pot 2/a, 3230 Šentjur.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se
financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju
proračuna in v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce,
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 28. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila. (teža in

način uporabe meril - 21. člen ZJN):
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke ,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

čilu  dobijo  potencialni  ponudniki  pri
naročniku Osnovna šola Hruševec, Gajsto-
va pot 2/a, Šentjur, v tajništvu šole na tel.
063/743-815, faks 063/743-815.

16., 17.
OŠ Hruševec

Šentjur pri Celju

Ob-24959
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Slivnica pri Celju, Gori-
ca 61, Gorica pri Slivnici.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Slivni-
ca pri Celju, Gorica 61, Gorica pri Slivnici.

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

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

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

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
letna vrednost 8,223.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki 980.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki 2,450.000 SIT
3. ribe in konzervirane ribe120.000 SIT,
4. jajca 73.000 SIT.
5. olja in izdelki 116.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje 900.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje 450.000 SIT,
8. sadni sokovi 320.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine

84.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa 160.000

SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičarski

izdelki in keksi 2,100.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago 470.000

SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 9. 2000 do 31. 12 .2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Slivnica pri Celju, Gorica 61,
3263 Gorica pri Slivnici – v tajništvu šole
vsak dan od 9. do 12. ure od 7. 4. 2000
dalje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 4. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
15.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV)
na žiro račun šole št. 50770-603-37170.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Slivnica pri
Celju, Gorica 61, 3263 Gorica pri Slivnici.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 12.30 v sejni sobi Občine
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
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cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 28. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila. (teža in

način uporabe meril - 21. člen ZJN):
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola Slivnica pri Celju, Gorica
61, 3263 Gorica pri Slivnici, v tajništvu šole
na tel. 063/793-015, faks: 063/793-021

16. 17.
OŠ Slivnica pri Celju

Ob-24960
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Blaža Kocena, Ponik-
va 29 a, Ponikva.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Blaža
Kocena, Ponikva 29 a, Ponikva.

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

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje tudi samo za del zah-
tevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
letna vrednost 9,135.915 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki 1,349.571
SIT,

2. meso in mesni izdelki 2,101.048 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe 346.285 SIT,
4. jajca 42.000 SIT,
5. olja in izdelki 99.425 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje 1,324.705

SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje 310.350 SIT,
8. sadni sokovi 150.479 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine

125.305 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa 52.650

SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičarski

izdelki in keksi 2,734.300 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago 499.797

SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Blaža Kocena, Ponikva 29 a,
3232 Ponikva – v tajništvu šole vsak dan od
9. do 12. ure od 7. 4. 2000 dalje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 4. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
15.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV)
na žiro račun šole št. 50770-603-37186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Blaža Koce-
na, Ponikva 29 a, 3232 Ponikva.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 28. 4. 2000.

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

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

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola Blaža Kocena, Ponikva
29 a, Ponikva, v tajništvu šole na tel/faks
063/792-105 ali 497-80-70.

16., 17.
OŠ Blaža Kocena Ponikva

Ob-24961
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Dramlje, Dramlje 7a,
Dramlje.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dram-
lje, Dramlje 7a, Dramlje.

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

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
letna vrednost 8,084.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki 1.100.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki 2,463.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe 435.000 SIT,
4. jajca 40.000 SIT,
5. olja in izdelki 240.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje 843.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje 346.000 SIT,
8. sadni sokovi 231.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine

179.000 SIT,
10. kruh, pekovsko pecivo,slaščičarski

izdelki in keksi 1.346.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago 861.000

SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Dramlje, Dramlje 7a, Dramlje – v
tajništvu šole vsak dan od 9. do 12. ure od
7. 4 .2000 dalje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
15.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV)
na žiro račun šole št. 50770-603-37144.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Dramlje,
Dramlje 7a, 3222 Dramlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

9.
10. Glavni  pogoji  financiranja  in  pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju
proračuna in v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 28. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila. (teža in

način uporabe meril - 21. člen ZJN):
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 3 točke,
– dosedanje  izkušnje,  reference  na

področju  predmeta  javnega  razpisa  -
3 točke,

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola Dramlje, Dramlje 7a,
3222 Dramlje, v tajništvu šole na tel/faks
063/798-047.

16., 17.
Osnovna šola Dramlje

Št. 11/2-75/2000 Ob-24978
1. Naročnik:  Telekom  Slovenije  d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-04-43.

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

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

trebno dobaviti: dobava službenih vozil
za potrebe Telekom Slovenije d.d.

A – limuzinski kombi – 50 vozil,
B – terensko vozilo – 10 vozil.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo:
– v celoti,
– po posameznih sklopih (A ali B).
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost javnega naročila je
119,000.000 SIT, kar po posameznih sku-
pinah znaša:

adA – 85,000.000 SIT,
adB – 34,000.000 SIT.
4. Datum dobave: dobavitelj bo z doba-

vo pričel takoj po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje 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.

Ob dvigu razpisne dokumentacije po-
tencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe po-
nudnika.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 10. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za naba-
vo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 11. 5. 2000 v
sobi št. 801, v 8. nadstropju poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenje-
ne vrednosti javnega naročila oziroma po-
sameznega sklopa (A, B) na katerega se
ponudnik prijavlja.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne do

izdobave. Plačilni rok je 30 dni od datuma
prevzema vozila in izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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 razpisne dokumentacije.

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

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naroč-
nika.

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

Cena: 50 točk
– ponudbe nad 20% nižjo vrednostjo od

povprečne: 50 točk,
– ponudbe nad 10% do 20% nižjo vred-

nostjo od povprečne: 40 točk,
– ponudbe nad 3% do 10% nižjo vred-

nostjo od povprečne: 30 točk,
– povprečna vrednost ponudb (odstopa-

nje do vključno 3%): 25 točk,
– ponudbe nad 3% do 10% višjo vred-

nostjo od povprečne: 20 točk,
– ponudbe nad 10% do 20% višjo vred-

nostjo od povprečne: 10 točk,
– ponudbe nad 20% višjo vrednostjo od

povprečne: 1 točka;
Skladnost z obstoječim voznim parkom:

40 točk,
Rok dobave vozil: 10 točk,
– rok do 30 dni: 10 točk,
– rok nad 30 do 60 dni: 5 točk,
– rok nad 60 do 90 dni: 1 točka.
15.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-24979
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-04-43.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika in
poslovne enote.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava osebne varoval-
ne opreme:

A – delovna oblačila,
B – zimska delovna oblačila,
C – čevlji.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo:
– v celoti,
– po posameznih sklopih (A in/ali B

in/ali C).
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost javnega naročila je
76,000.000 SIT, kar po posameznih skupi-
nah znaša:
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adA – 36,000.000 SIT
adB – 23,000.000 SIT
adC – 17,000.000 SIT
4. Datum dobave: dobavitelj bo z doba-

vo pričel v 45 dneh po podpisu pogodbe.
5. Datum zaključka dobave: predvideni

datum zaključka dobave je konec maja
2001.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljublja-
na, soba 306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje 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.

Ob dvigu razpisne dokumentacije po-
tencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe po-
nudnika.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 9. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana-Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za naba-
vo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 10. 5. 2000 v
sobi št. 801, v 8. nadstropju poslovne stav-
be Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1% vredno-
sti sklopa(ov) (A., B., C.) na katerega se
ponudnik prijavlja.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne do
izdobave. Plačilni rok je 90 dni od datuma
izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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 razpisne dokumentacije.

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

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naroč-
nika.

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

1. cena: do 90 točk
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena z

80 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenje-
ne s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj)

2. reference: do 10 točk
Referenca, potrjena s strani naročnika z

najvišjo skupno vrednostjo dobave bo oce-
njena z 20 točkami, ostale pa proporcional-
no glede na najvišjo.

15.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-24996
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, tel. 064/733-315, faks
064/733-019.

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

3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Begunje, Begunje na Gorenjskem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje EL – ca.
225.000 litrov.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količine, glede na dejanske potre-
be med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj bo izbran za celotno količino.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

cesivno 1 leto po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1 leto po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična bolnišnica Begunje, Kadrovska
služba, Begunje, Begunje 55, 4275 Begu-
nje na Gorenjskem.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51540-603-31525, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 4. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, Kadrovska služba – Mojca Erlah, Be-
gunje, Begunje 55 4275 Begunje na Go-
renjskem, z oznako “Ne odpiraj – ponudba
– gorivo“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 4. 2000 ob 10. uri, Psihiatrična bolni-

šnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na mirodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji in pogodbi.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

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

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

– ponudbena cena – najnižja cena 60
točk, druga najnižja 50 točk, tretja najnižja
40 točk,

– plačilni pogoji – do 60 točk,
– reference – do 10 točk.
Teža in način uporabe meril je določena

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

čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki pri Psihiatrični bolni-
šnici Begunje, Begunje, Begunje 55, 4275
Begunje na Gorenjskem – kontaktna oseba
Franc Debeljak, tel. 064/733-315.

16., 17.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-25019
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel.: 061/132-5125, telefaks št.:
315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Izola, Koper, Piran,
Portorož, Sežana, Ilirska Bistrica, Murska
Sobota, Brežice, Črnomelj;

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je  nakup  12  stanovanjskih  enot,  in
sicer:

1. sklop: 7 stanovanjskih enot na ob-
močju Izole, Kopra, Pirana, Portoroža ali
Sežane,

2. sklop: 2 stanovanjski enoti na ob-
močju Ilirske Bistrice,

3. sklop: 1 stanovanjska enota na ob-
močju Murske Sobote,

4. sklop: 1 stanovanjska enota na ob-
močju Brežic,

5. sklop: 1 stanovanjska enota na ob-
močju Črnomlja.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe zgoraj navedenih količin, glede na
prioriteto, ceno in razpoložljiva finančna
sredstva.

Zahteve naročnika, ki se nanašajo na
vseh 12 stanovanj:

– stanovanja morajo biti 2 ali 2,5 sobna;
– stanovanja morajo biti opremljena s

centralnim ogrevanjem, telefonskim priključ-
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kom in antenskim oziroma kabelskim pri-
ključkom za televizijo;

– stanovanja ne smejo biti podstrešna ali
mansardna;

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko prijavijo za vsa stanovanja (sklo-
pi od 1 do 5), za posamezne sklope ali za
posamezno stanovanje predmetnega javne-
ga razpisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
naročila je za vsa stanovanja skupaj ocenje-
na na 168,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orien-
tacijska vrednost za posamezno stanovanje
je 14,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: sta-
novanja morajo biti vseljiva najkasneje v ro-
ku 45 dni od plačila celotne kupnine s stra-
ni naročnika, predvidoma do 1. 10. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Skupne služ-
be, Sekcija za prehrano, stanovanjske in
počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211
Ljubljana-Šmartno, kontaktna oseba: Boja-
na Fugina, tel.: 061/151-65-15.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo po-
nudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-42-00.

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5.
2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva prejema original-
ne in od notarja overjene kupoprodajne po-
godbe, s strani ponudnika.

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

na pogodba v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo vse fizične
in pravne osebe, katere so lastniki nepre-
mičnin oziroma nepremičnine, ki je pred-
met javnega naročila in agencije, katerih
dejavnost je posredovanje pri prometu z ne-
premičninami.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljav-
nosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
160 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
izbiri najugodnejših ponudb za nakup sta-
novanja se bodo upoštevala naslednja meri-
la: cena za m2 stanovanjske površine; sta-
rost stanovanja; vpis lastništva v zemljiško
knjigo; Največje možno število točk, ki jih
lahko ponudbe prejmejo za ceno je 40 točk,
za starost stanovanja 10 točk in za vpis v
zemljiško knjigo 5 točk.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 970/00 Ob-25038
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Sloven-
ska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava opreme je v
RTP Vič-razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 110 kV stikalna in ostala
oprema za RTP 110/10 kV Vič.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 27,000.000 SIT.

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

nudnik mora ponuditi čimkrajši dobavni rok
od podpisa pogodbe. Predvideni rok doba-
ve opreme je 1. junij 2000.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 1.
junij 2000.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 14. 4. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana d.d., št.
50102-601-90004, sklic na številko:

007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 3. 5. 2000 do 10. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Služ-
ba za javna naročila, Slovenska cesta 56,
1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis-Ponudba za dobavo
110 kV stikalne in ostale opreme za RTP
110/10 kV Vič – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 2000, ob
11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti.

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

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

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

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 90 dni od te objave,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci po-
nudnika niso bili pravnomočno obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,
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– izjava ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju opreme,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo

110 kV stikalne in ostale opreme elektrodi-
stribucijskim podjetjem Slovenije,

– skladnost z že vgrajeno 110 kV opre-
mo v RTP-jih naročnika,

– certifikat ISO razreda 9000 ponud-
nika.

15. Morebitne  druge  informacije  o
naročilu:  navedene  so  v  razpisni  doku-
mentaciji.  Naročnik  bo  posredoval  le
pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku priporočeno posredovane do
19. 4. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana d.d

Št. 970/00 Ob-25040
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Sloven-
ska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostavna dispozicija
za opremo je fco RTP Vič – razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava 110 kV merilnih
transformatorjev in zaščitne opreme za
RTP 110/10 kV Vič.

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

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 25,000.000 SIT.

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

nudnik mora ponuditi čimkrajši dobavni rok
od podpisa pogodbe. Predvideni rok doba-
ve opreme je 1. junij 2000.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 1.
junij 2000.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 14. 4. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana d.d., št.

50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 3. 5. 2000 do 10. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Služ-
ba za javna naročila, Slovenska cesta 56,
1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Prijava naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis-Ponudba za
dobavo 110 kV merilnih transformatorjev
in zaščitne opreme za RTP 110/10 kV
Vič-Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 2000, ob
12.30. v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti.

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

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

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

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 90 dni od te objave,

– pravnomočno odločbo–dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci po-
nudnika niso bili pravnomočno obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– izjava ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju opreme,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo

110 kV stikalne in ostale opreme elektrodi-
stribucijskim podjetjem Slovenije,

– skladnost z že vgrajeno 110 kV opre-
mo v RTP-jih naročnika,

– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 19. 4. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 323 Ob-25043
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Šolski center Rudolf Maister, Novi
trg 41a, 1241 Kamnik, faks 061/817-114.

2.
3. (a) Kraj dobave: Kamnik, ŠCRM, No-

vi trg 41a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
100.000 l letno.

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

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

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

sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ŠCRM Kamnik, Novi trg 41a, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50140-603-57322.

7. (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: Šolski center Rudolf Maister
Kamnik, Novi trg 41a, Kamnik.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 11. 5. 2000 ob 14. uri v ŠCRM, v
učilnici 17.

9., 10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb – 10. 7. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno na naslov naročnika, kontaktna
oseba Franci Kimavec.

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

čilo je bil objavljen dne 25. 2. 2000 pod št.
21835, objava o izidu pa dne 31. 3. 2000.

Šolski center Rudolf Maister
Kamnik

Št. 20/2000 Ob-25046
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Osnovna šola Spodnja Idrija, Šol-
ska ulica 9, 5281 Idrija, telefaks
065/17-81-98.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola
Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, 5281 Idrija.

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

I. sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov za šolsko kuhinjo po naslednjih
skupinah:

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

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

čarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago;
II. sukcesivna dobava čistil;
III. sukcesivna dobava pisarniškega

materiala;
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje: I. sukcesivna dobava
živil: za vsa živila, za posamezne skupine
živil ali za posamezna živila znotraj skupin,
II. sukcesivna dobav čistil: za vsa čistila, III.
sukcesivna dobava pisarniškega materiala:
za ves pisarniški material.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost naročila je: 13,751.120 SIT, in
sicer: I. za sukcesivno dobavo prehrambe-
nih artiklov je 10,635.620 SIT, II. vrednost
skupnega naročila za čistila je 1,490.000
SIT, III. vrednost skupnega naročila za pi-
sarniški material je 1,625.500 SIT.

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

I. sukcesivna dobava prehrambenih arti-
klov za šolsko kuhinjo po naslednjih skupi-
nah:

1. mleko in mlečni izdelki: skupaj
1,400.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki: skupaj
2,690.000 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: 165.000
SIT,

4. jajca: skupaj 95.200 SIT,
5. olja in izdelki: skupaj 110.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje: skupaj

1,036.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje: skupaj 161.000 SIT,

8. sadni sokovi in sirupi: skupaj 632.700
SIT,

9. žita, mlevski izdelki in testenine: sku-
paj 104.000 SIT,

10. zamrznjeni izdelki iz testa: skupaj
90.720 SIT,

11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slašči-
čarski izdelki: skupaj 3,647.000 SIT,

12. ostalo prehrambeno blago: skupaj
504.000 SIT.

II. sukcesivna dobava čistil: skupaj
1,490.000 SIT.

III. sukcesivna dobava pisarniškega ma-
teriala: skupaj 1,625.500 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 Spodnja Idrija, Šolska ulica 9,
5281 Idrija, v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. aprila
2000 do 19. aprila 2000, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Dvig po predložitvi
potrdila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo na Osnovni šoli
Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, 5281 Idrija, v
tajništvu, proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
št. 50100-601-287741, sklic na št.
20-2000 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 20. aprila 2000 do 12. 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 Spodnja Idrija, Šolska ulica 9,
5281 Idrija.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“ (z oznako skupine živil ali po-
sameznega živila) ali “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za dobavo čistil“ ali “Ne odpi-
raj – ponudba na javni razpis za pisarniški
material“.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. aprila 2000
ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole Spod-
nja Idrija, Šolska ulica 9, 5281 Idrija. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri
javnem odpiranju ponudb, se morajo izka-
zati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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, finančno-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 2. junija 2000.

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

– cena do 10 točk,
– kvaliteta do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk (pri ži-

vilih),
– dobavni roki do 4 točke,
– rok  dobave-interventna  naročila  do

4 točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 3 točke,
– celovitost ponudbe 1 točka (pri živilih).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: 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 Spodnja Idrija

Ob-25143
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, številka telefaksa: Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljub-
ljana, tel. 17-01-800, faks 17-01-939.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro po-
nudnika brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je, po-
trebno dostaviti: analizator kisika in duši-
ka za določevanje koncentracij kisika in
dušika v kovinskih in nekovinskih mate-
rialih:

– 16-bitni mikroprocesor za vodenje pro-
grama ter obdelavo signalov z LDC grafič-
nim displayem in priključkom za analitsko
tehtnico,

– IR detektor za določevanje koncentra-
cije kisika,

– toplotno prevodna celica za določeva-
nje koncentracije dušika,

– katalitična peč,
– impulzna peč s pnevmatskim krmilje-

njem,
– tiskalnik,
– izhodi.
· 2 serijska priključka V24/RS 232
· 1 paralelni Centronix izhod
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

45 dni po podpisu pogodbe.
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6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za kovinske materiale, Lepi pot 11,
Ljubljana, Laboratorij za analizno kemijo,
mag. Mija Renko, tel. 17-01-990, faks
17-01-939.

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

predložiti ponudbe: do vključno 18. 4.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Inštitut za kovinske ma-
teriale in tehnologije, tajništvo, Lepi pot
11, Ljubljana, s pripisom: “Ne odpiraj –
prijava na javni razpis – ON analizator”. Na
zaprti kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Inštituta
za kovinske materiale, Lepi pot 11, Ljub-
ljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

50% ob naročilu, 50% pred odpremo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti ponudnik opreme, če mu bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpoljnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
reference in izjava o sposobnosti dobave
opreme, ki sta sestavni del ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvalite-
ta opreme v razmerju s ceno, ustreznost
tehničnih karakteristik, kompletnost ponud-
be, plačilni, dobavni, garancijski, servisni in
ostali relevantni pogoji ponudbe.

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

16., 17.
Inštitut za kovinske materiale

in tehnologije

Ob-25145
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: RS, Center Vlade za informati-
ko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/178-86-49.

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

3. (a) Kraj dobave: lokacije državnih or-
ganov RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup licenc za stan-
dardno programsko opremo za potre-
be državnih organov RS z oznako
PPO.IT-2000

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo standard-
ne programske opreme posameznega pro-
izvajalca.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
2.000,000.000 SIT.

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave preko do izteka razpisa.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto po pravnomočnosti sklepa o izbiri
oziroma do oddaje naslednjega razpisa s
tega področja.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center Vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 061/178-86-49, spre-
jemna pisarna, nadstropje 01, soba 25,
med 10. in 14. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine ni. Razpisno do-
kumentacijo je mogoče dobiti tudi na inter-
netu na naslovu http://www.gov.si/razpisi/.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/178-86-49, sprejemna pisarna, nad-
stropje 01, soba 25.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 11.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v zne-
sku 500.000 SIT. Bančna garancija za re-
snost ponudbe mora veljati do 4. 8. 2000.
Bančna garancija za dobro izvedbo posla
se bo zahtevala v primeru, ko bo posamez-
na vrednost sukcesivne dobave presegla
znesek, za katerega je v zakonu predpisano
bančno zavarovanje.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po vsaki sukce-
sivni dobavi na podlagi podpisane dobavni-
ce oziroma prejetega računa.

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

morejo umakniti ponudbe: 28. 7. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naroč-
nik bo sklenil pogodbe o dobavi opreme s
ponudniki, ki bodo ustrezali naslednjim po-
gojem in merilom:

1.1.1. Na poslovnem področju
1. Pogoj: Poslovanje v skladu z veljavni-

mi predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: Registracija za vse dejavnosti,

ki so predmet ponudbe;
3. Poslovna solidnost ponudnika:
Pogoj: Delež prihodkov iz dejavnosti po-

nudnika v letu 1999 glede na povprečje
deležev prihodkov iz dejavnosti vseh popol-
nih ponudb vsaj 20%;

Merilo:
2 točki: prihodki iz dejavnosti v višini

50-120% od povprečja;
5 točk: prihodki iz dejavnosti v višini nad

120% od povprečja .
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgub-

ljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost po-
slovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj pri
poslovanju (večkratne neustrezne dobave,
izkazano ponavljanje napak pri vzdrževanju
opreme glede na pogodbene pogoje ali
bistvene kršitve določb pogodb z naroč-
nikom);

5. Kakovost opravljanja razpisanih sto-
ritev:

Merilo:
1 točka: en dokument, ki dokazuje ka-

kovost organizacije poslovanja ponudnika;
2 točki: več dokumentov, ki dokazujejo

kakovost organizacije poslovanja ponudni-
ka;

4 točke: postopek pridobivanja ISO cer-
tifikata na področju organizacije poslovanja
ponudnika;

7 točk: pridobljen ISO certifikat na po-
dročju organizacije poslovanja ponudnika;
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se nana-
šajo na organizacijo poslovanja ponudnika
(listine, ki se nanašajo na kakovost poslo-
vanja ponudnika, kot so normativi in drugi
dokumenti, izdani od organizacij, ki preso-
jajo kakovost poslovanja, lahko pa tudi re-
cenzija ali primerjave s področja poslova-
nja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne
pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem po-
dročju, dokazi o kakovosti poslovanja prin-
cipala, prodajne reference principala in po-
nudnika ipd.

1.1.2. Na finančnem področju
1. Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih

obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podat-

kov iz bilance stanja za leto 1999, z upošte-
vanjem kasnejših - z verodostojnimi listina-
mi izkazanih - zamenjav kratkoročnih z dol-
goročnimi viri sredstev, ki morajo biti poda-
ni v prilogi, kjer je zahtevana bilanca stanja.

2. Pogoj: Ni blokad žiro računa;
3. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti

in poslovni izid iz dejavnosti:
Merilo:
2 točki: finančna varnost - kapital pred-

stavlja polovico pasive;
5 točk: pozitivni poslovni izid iz dejav-

nosti.
1.1.2.1. Finančni pogoji
Za programsko opremo široke po-

trošnje:
1. Ponudnik lahko dobi na razpisu posel

do višine mesečne realizacije za leto 1999,
vendar največ do višine kapitala, izkazane-
ga v bilanci stanja na dan 31. 12. 1999.
Tako izračunana vrednost se množi s količ-
nikom iz spodnje tabele, glede na delež
prodaje v celotni prodaji, ki ga družba dose-
ga z državno upravo. Za izračun količnika
se upošteva povprečje podatkov iz tabele
obrazca Prijave:

Merilo:
do 10%: 1,
10–20%: 0,9,
20–30%: 0,8,
30–40%: 0,7,
40–50%: 0,6,
nad 50: 0.
Pogoj: Tako izračunana vrednost mora

doseči najmanj 10 mio SIT.
Naročnik bo v primeru nedeljivosti posla

ali bistveno neugodnejših ponudb drugih po-
nudnikov v ponudbeni fazi razpisa sprejel
ponudbe nad omejitvami iz te točke, pri če-
mer bo za celotno vrednost posla zahteval
dodatno zavarovanje z menico ali poroš-
tvom. Enako kvalitetno bo v takem primeru
zavaroval tudi izvajanje garancijskih obvez-
nosti.

Za ostalo programsko opremo:
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Letna realizacija manj kot 5 mio SIT -
izločilni kriterij.

1.1.3. Na področju kapacitet, opremlje-
nosti in kadrov

1.1.3.1. Usposobljenost kadrov
Za programsko opremo široke potroš-

nje:
1. Ustrezno število kadrov z ustreznimi

certifikati usposobljenosti za podporo za
vsako od ponujenih tehnologij:

Pogoj za priznanje tehnologije: vsaj dva
redno zaposlena kadra morata imeti ustre-
zen opravljen izpit za ponujeno opremo;

Če principal ali proizvajalec programske
opreme široke potrošnje ne podeljuje certi-
fikatov, ampak se opravljajo le šolanja oziro-
ma tečaji, potem se ti glede na postavljena
merila primerno upoštevajo kot certifikati v
razmerju eno šolanje oziroma tečaj s strani
pooblaščene institucije principala ustreza
enemu certifikatu.

Upoštevani bodo certifikati, šolanja in te-
čaji, ki ne bodo starejši od dveh let pred
objavo razpisa.

Za ostalo programsko opremo:
Pogoj za priznanje tehnologije: vsaj en

redno zaposlen kader mora imeti ustrezen
opravljen izpit za ponujeno opremo;

Če principal ali proizvajalec programske
opreme široke potrošnje ne podeljuje certi-
fikatov, ampak se opravljajo le šolanja oziro-
ma tečaji, potem se ti glede na postavljena
merila primerno upoštevajo kot certifikati v
razmerju eno šolanje oziroma tečaj s strani
pooblaščene institucije principala ustreza
enemu certifikatu.

Upoštevani bodo certifikati, šolanja in te-
čaji, ki ne bodo starejši od dveh let pred
objavo razpisa.

1.1.3.2. Bruto dohodki
Pogoj: Bruto dohodki kadra vsaj enaki

predpisanim;
Merilo:
2 točki: plače od 30% - 50% kadrov, ki

jih je prijavil ponudnik in imajo ustrezne cer-
tifikate usposobljenosti za podporo na stro-
kovnem področju, presegajo 160.000 SIT
bruto.

4 točke: plače od 51% - 70% kadrov, ki
jih je prijavil ponudnik in imajo ustrezne cer-
tifikate usposobljenosti za podporo na stro-
kovnem področju, presegajo 160.000 SIT
bruto.

7 točk: plače nad 70% kadrov, ki jih je
prijavil ponudnik in imajo ustrezne certifi-
kate usposobljenosti za podporo na stro-
kovnem področju, presegajo 160.000 SIT
bruto.

Za ustrezen certifikat usposobljenosti po-
sameznega kadra za podporo na strokov-
nem področju šteje vsak opravljen tečaj,
izpit oziroma šolanje za katerokoli tehnolo-
gijo prijave.

1.1.3.3. Izkušnje
Merilo:
2 točki: povprečna delovna doba kadrov,

ki imajo ustrezne certifikate usposobljenosti
za podporo na strokovnem področju od 2
do 5 let;

4 točke: povprečna delovna doba ka-
drov, ki imajo ustrezne certifikate usposob-
ljenosti za podporo na strokovnem področ-
ju od 5 do 7 let;

6 točk: povprečna delovna doba ka-
drov, ki imajo ustrezne certifikate uspo-

sobljenosti za podporo na strokovnem po-
dročju nad 7 let;

Za ustrezen certifikat usposobljenosti po-
sameznega kadra za podporo na strokov-
nem področju šteje vsak opravljen tečaj,
izpit oziroma šolanje za katerokoli tehnolo-
gijo prijave.

1.1.4. Na področju poslovnih razmerij
1. Za vsako ponujeno programsko opre-

mo mora biti sklenjena veljavna pisna po-
godba, ki zajema celotno podporo proizva-
jalca, principala ali zastopnika opreme za
prodajo, vključno s pogoji dobave, jamstvi,
pomočjo, garancijskimi pogoji in prenosom
pravic - odsotnost pomeni izločilni kriterij na
zadevnem področju;

2. Ponudnik mora imeti pri principalu naj-
višji možni status v RS, razen če obstaja
samo en ponudnik s takim statusom; v tem
primeru lahko uspejo tudi ponudniki z na-
slednjim nižjim statusom. Ponudbe vseh
ostalih ponudnikov bodo izločene.

1.1.5. Upoštevanje statusnih sprememb
posameznika

Ob združitvah večjih družb v eno se pri
izračunih upošteva ob tej priložnosti sestav-
ljena otvoritvena bilanca in seštevek podat-
kov iz bilanc uspeha družb, ki se združuje-
jo, z izločitvijo medsebojnih povezav.

Ob razdružitvah se pri izračunih upošte-
va delitvena bilanca. Ob tem je nujno pred-
ložiti komentar k delitveni bilanci iz katerega
bo razvidna razdelitev poslov na nove druž-
be. Komentar k delitveni bilanci mora biti
potrjen s strani vseh novo nastalih družb.
Družba, ki na razpisu kandidira, na podlagi
omenjenega komentarja ovrednoti lastno
realizacijo za leto 1999.

Upoštevale se bodo le tiste spremembe,
ki so registrirane na pristojnem sodišču.

1.1.6. Priznanje sposobnosti
Naročnik bo s ponudniki sklenil pogod-

be, s katerimi jim bo v okviru finančnih ome-
jitev omogočil sukcesivne posle za dobavo
v primeru, če ne bodo izločeni na podlagi
izločilnih kriterijev in če bodo po zgornjih
merilih zbrali najmanj 14 točk za program-
sko opremo široke potrošnje ter najmanj 12
točk za ostalo programsko opremo.

Ponudbe tujih družb se presojajo primer-
ljivo glede na predložene podatke in doku-
mente.

1.2. Merila za ocenjevanje materialne
ustreznosti ponudb

V ponudbeni fazi razpisa bodo uporablje-
na naslednja merila in pogoji za ocenjevanje
materialne ustreznosti, pri čemer bodo raz-
merja med posameznimi merili določena v
ponudbenem delu razpisne dokumentacije:

1.2.1. Pogoji
1. Skladnost s specifikacijami
1.2.2. Merila:
– dobavni rok,
– cena.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije (vključno z razpi-
sno dokumentacijo v elektronski obliki) bo-
do dosegljive na internet naslovu
http://www.gov.si/razpisi/ ali preko elek-
tronske pošte razpisi.cvi@gov.si.

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

17.
Center Vlade za informatiko

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. 02/00 Ob-24715
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska
c. 87, 4224 Gorenja vas, faks 064/681-537.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Gorenja vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena
dela na cestnem omrežju (asfalterska in
zemeljska dela).

Celotna ocenjena vrednost:
100,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
– datum začetka: 1. 6. 2000,
– datum dokončanja: 15. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
OKGI, Oblak Polde, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 25. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman ali splošna položni-
ca, ŽR: 51510-630-0050225.

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 Gorenja vas-Poljane,
Nadižavec Anica – tajništvo, Poljanska c. 87,
4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 12.15, Občina Gorenja
vas-Poljane, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica z menično izjavo v višini 10% ponud-
bene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: izpla-
čevanje situacij v skladu z zakonom o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: na javni razpis se lahko prijavi vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 15. 9. 2000.

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

– izpolnitev formalnih pogojev (izključitve-
ni pogoj),

– druga merila, določena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije posreduje Oblak Polde, Ob-
čina Gorenja vas-Poljane, tel. 064/681-536,
če se za informacijo zaprosi pisno.

17., 18.
Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 41408-02/00 Ob-24716
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa:  Občina  Tolmin,  Ulica  Padlih  bor-
cev 2, Tolmin, tel. 065/381-9500, faks
065/381-9533.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Tolmin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:

a) rekonstrukcija ceste Slap ob Idrij-
ci–Markaduc–Pečine,

b) ojačitev vozišča ceste Šentviška
Gora–Bukovo,

c) ojačitev vozišča odseka ceste Uš-
nik–Volčanski ruti,

č) rekonstrukcija ceste Kanalski Lom–
Testeni,

d) ojačitev vozišča odseka ceste Uš-
nik–Sela–Most na Soči,

e) ojačitev vozišča odseka ceste Go-
renja Trebuša–Makuc,

f) obnova vozišča odseka ceste Lju-
binj–Kneža.

Ocenjena vrednost del: 70,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati naj-

ugodnejšega ponudnika za vsak posamezen
projekt.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 2000
do 20. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na Občini Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 12. 4. 2000 do
19. 4. 2000, na Oddelku za okolje in pro-
stor, pri Kseniji Kikl ali Ljubu Mrakiču.

(c)
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: Občina Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, po pošti ali v tajništvo Občine
Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 4. 2000 ob
12. uri, v prostorih Oddelka za okolje in pro-
stor Občine Tolmin, odpiranje vodi Mrakič

Ljubo, Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 2,
Tolmin, tel. 381-9500, faks 381-9533.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: 30
dni od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: dolo-
čeni s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 30 dni po odpiranju.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, reference.

16., 17., 18.
Občina Tolmin

Št. 50/125/2000 Ob-24717
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica, tel. 811-457,
faks 811-141.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Slovenska Bi-
strica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: asfaltiranje
lokalnih in krajevnih cest na območju Ob-
čine Slovenska Bistrica za leto 2000.

Ocenjena skupna vrednost del:
135,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 6. 2000, zaključek del do 30. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in
prostor – tajništvo, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, kont. oseba je Slavica
Bezget, tel. 811-457.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo, morajo predložiti dokazi-
lo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na ŽR
št. 51810-630-25589, z namenom nakazila
“pristojbina za javni razpis – asfaltiranje krajev-
nih in lokalnih cest na območju Občine Slo-
venska Bistrica za leto 2000”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 5. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica –
vložišče (Darja Javšovec), Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 9. uri, v sejni dvorani Občine
Slovenska Bistrica.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo po začasnih mesečnih situacijah v roku 30
dni od dneva izstavitve 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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu
z razpisnimi pogoji.

16., 17., 18.
Občina Slovenska Bistrica

Ob-24718
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

3. Kraj izvedbe del: na vodovodnem si-
stemu na območju Mestne občine Kranj in
občin Šenčur, Cerklje, Preddvor, Naklo in
Medvode.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:

– ročni izkop pri vzdrževalnih delih na
vodovodnem omrežju,

– čiščenje rastja in grmovja okoli vo-
dovodnih objektov,

– pomožna dela pri odpravljanju ok-
var ter intervencijskih delih na vodovod-
nem sistemu.

Okvirna vrednost del znaša 19,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vsa predvidena dela bo
izbran en sam izvajalec.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 5. 2000
do 1. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Koroška
cesta 41, 4000 Kranj, razvojno tehnološka
služba, tel. 064/380-6212. Kontaktna ose-
ba za ta tehnična vprašanja: Jože Gašperin,
tel. 064/380-6212.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (na blagajni ali z
virmanom).

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2000 ob 12. uri, v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1 (sej-
na soba).
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10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila v 30 dneh po izstavitvi računa.

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:

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

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaj-
ni postopek ali postopek likvidacije,

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

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3, za samostojne pod-
jetnike pa potrjeno davčno napoved za leto
1999.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 2000 do
12. ure.

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

a) cena,
b) pogoji izvedbe,
c) reference,
d) plačilni pogoji,
e) garancijska doba,
f) ostale ugodnosti.
Teža in način uporabe meril sta podrob-

neje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-24719
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: na vodovodnem si-
stemu v upravljanju JP Komunala Kranj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba vo-
dovodnih jaškov J1, J2, J3 in J4.

Okvirna vrednost del znaša 17,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vsa predvidena dela bo
izbran en sam izvajalec.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 10. 5. 2000
do 10. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Koroška
cesta 41, 4000 Kranj, razvojno tehnološka
služba, tel. 064/380-6212. Kontaktna ose-

ba za ta tehnična vprašanja: Jože Gašperin,
tel. 064/380-6212.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (na blagajni ali z
virmanom).

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 12. uri, v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1 (sej-
na soba).

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila v 30 dneh po izstavitvi računa.

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:

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

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaj-
ni postopek ali postopek likvidacije,

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

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3, za samostojne pod-
jetnike pa potrjeno davčno napoved za leto
1999.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 4. 2000 do
12. ure.

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

a) cena,
b) pogoji izvedbe,
c) reference,
d) plačilni pogoji,
e) garancijska doba,
f) ostale ugodnosti.
Teža in način uporabe meril sta podrob-

neje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-24720
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, faks 061/70-91-110.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca 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 delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba za-
ključnih gradbenih in obrtniških del v os-
novni šoli v izgradnji.

Ocenjena vrednost del znaša
103,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-

nosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: dela se oddajajo v kompletu.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 1. juni-
ja 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 Cerk-
nica, tel. 061/793-313, faks
061/70-91-110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: po objavi razpisa, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure in najkasneje
do 14. 4. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 30.000 SIT.

Način plačila: na ŽR št.
50105-601-11966, Liz inženiring Ljublja-
na. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti virman o izvršenem plači-
lu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev po-
nudbe je 9. 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 9. 5. 2000 ob 12. uri,
v prostorih Občine Cerknica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora predložiti instrument finančnega
zavarovanja za 3,000.000 SIT 30. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačevanja z roki je določen v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: z izvajalsko pogodbo bo na-
ročilo prevzel glavni izvajalec z možnostjo
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 na obraz-
ce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo le pred odpiranjem po-
nudb 9. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, rok izvedbe, posebne
ugodnosti (opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji).

16., 17., 18.
Občina Cerknica

Št. 25/2000 Ob-24721
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
9252 Radenci, faks 069/669-620.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Kapela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija Osnovne šole Kapela.

Ocenjena vrednost vseh del:
124,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek – julij,
dokončanje – avgust.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Ra-
denci, tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR št.
51910-630-76113.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 13. uri, Občina Radenci, Rad-
gonska cesta 9, 9252 Radenci, pisarna žu-
pana – 1. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 5% od ocenjene
vrednosti investicije, veljavnosti 80 dni od
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: 60 dni
od nastanka dolžniško-upniškega razmerja ozi-
roma izstavitve situacije, razpisni pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo, ostale zahteve
so navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: izpolnitev za-
konskih pogojev za izvedbo javnega naročila:
dokazila o finančni sposobnosti, poravnanih ob-
veznosti in zakonitem poslovanju; zagotovila o
kadrih, opremljenosti in prostih kapacitetah, po-
trebnih za izvedbo javnega naročila in drugi
pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 8. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, ocena sposobnosti 20%; natančneje
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določene so v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Občina Radenci

Št. 344-04-03/00-34 Ob-24768
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova 5, Ravne na Koroškem, faks
0602/870-5541.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalna cesta Slanikova bajta–Strojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: rekonstrukcija lo-
kalne ceste Slanikova bajta–Strojna,

gradbena dela.
Ocenjena vrednost naročila: 22,000.000

SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik pripravi ponudbo
na podlagi predračuna, ki je sestavni del pro-
jekta, delo oddajamo v celoti.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 5.
2000 in dokončanje 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Oddelek za KCG
(1. nadstropje), Ravne na Koroškem 2390.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
51830-630-25601 s pripisom javni razpis
za rekonstrukcija lokalne ceste Slanikova baj-
ta–Strojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje 3. 5.
2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisarna županstva Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, drugo nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega naročila v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 10.30, sejna soba (pritličje le-
vo), Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: zah-
tevana garancija za resnost ponudbe, akcept-
ni nalog v višini 5% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo opravljeno delo poravnal v
roku 90 dni po končanju del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal v paketu enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb (3. 5. 2000 do 10.30).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,

izhodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok in ostali pogoji določeni
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 1. 6. 2000.

Predviden rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

Dodatne informacije se dobijo pri Rajku
Hovniku, inž. grad. tel. 0602/870-5535.

17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-6/99-34 Ob-24769
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5, Ravne na Koroškem, faks
0602/870-5541.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalna cesta Ravne–Strojna, odcep Zadnji
dinar–Strojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija lokalne ceste Ravne–Strojna, odcep
Zadnji dinar–Strojna, II. faza – gradbena
dela.

Ocenjena vrednost naročila: 20,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik pripravi ponudbo
na podlagi predračuna, ki je sestavni del pro-
jekta, št. 3/99, delo oddajamo v celoti.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 5.
2000 in dokončanje 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Oddelek za KCG
(1. nadstropje), Ravne na Koroškem 2390.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
51830-630-25601 s pripisom javni razpis
za rekonstrukcija lokalne ceste Ravne–Stroj-
na, odcep Zadnji dinar–Strojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje 3. 5.
2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisarna županstva Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, drugo nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega naročila v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 9.30, sejna soba (pritličje
levo), Občina Ravne na Koroškem, Gačniko-
va 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: zah-
tevana garancija za resnost ponudbe, akcept-
ni nalog v višini 5% ponudbene vrednosti.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo opravljeno delo poravnal v
roku 90 dni po končanju del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal v paketu enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb (3. 5. 2000 do 9.30).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok in ostali pogoji določeni
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 1. 6. 2000.

Predviden rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

Dodatne informacije se dobijo pri Rajku
Hovniku, inž. grad. tel. 0602/870-5535.

17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-4/00-34 Ob-24770
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5, Ravne na Koroškem, faks
0602/870-5541.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalna cesta Kotlje–Šrotnek–Uršlja gora,
odsek Kotlje–Šrotnek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: rekonstrukcija lo-
kalne ceste Kotlje–Šrotnek–Uršlja gora,
odsek Kotlje–Šrotnek – gradbena dela.

Ocenjena vrednost naročila: 29,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik pripravi ponudbo
na podlagi predračuna, ki je sestavni del pro-
jekta, delo oddajamo v celoti.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 5. 2000 in dokončanje 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Oddelek za KCG
(1. nadstropje), Ravne na Koroškem 2390.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.

51830-630-25601 s pripisom javni razpis
za rekonstrukcija lokalne ceste Kotlje–Šrot-
nek–Uršlja gora, odsek Kotlje–Šrotnek.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje 3. 5.
2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisarna županstva Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, drugo nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega naročila v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 10. uri, sejna soba (pritličje
levo), Občina Ravne na Koroškem, Gačniko-
va 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana garancija za resnost ponudbe,
akceptni nalog v višini 5% ponudbene vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo opravljeno delo poravnal v
roku 90. dni po končanju del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal v paketu enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb (3. 5. 2000 do 10. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok in ostali pogoji določeni
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 1. 6. 2000.

Predviden rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

Dodatne informacije se dobijo pri Rajku
Hovniku, inž. grad. tel. 0602/870-5535.

17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-2/99-34 Ob-24771
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova 5, Ravne na Koroškem, faks
0602/870-5541.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalna cesta Ravne Šrotnek, odcep Šrot-
neška žaga–Šrotnek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija lokalne ceste Ravne–Šrotnek–Uršlja
gora, odcep Šrotneška žaga–Šrotnek II.
faza – gradbena dela.

Ocenjena vrednost naročila: 19,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik pripravi ponudbo
na podlagi predračuna, ki je sestavni del pro-
jekta, št. 8/95, delo oddajamo v celoti.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 5. 2000 in dokončanje 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Oddelek za KCG
(1. nadstropje), Ravne na Koroškem 2390.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno do-

kumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
51830-630-25601 s pripisom javni razpis za
rekonstrukcija lokalne ceste Ravne–Šrotnek.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje 3. 5.
2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisarna županstva Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, drugo nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega naročila v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 9. uri sejna soba (pritličje levo),
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana garancija za resnost ponudbe, ak-
ceptni nalog v višini 5% ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo opravljeno delo poravnal v
roku 90 dni po končanju del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal v paketu enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb (3. 5. 2000 do 9. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: ponudbena cena, usposoblje-
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nost, reference, rok in ostali pogoji določeni
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 1. 6. 2000.

Predviden rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

Dodatne informacije se dobijo pri Rajku
Hovniku, inž. grad. tel. 0602/870-5535.

17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-24826
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črna na Koroškem, Center
101, Črna na Koroškem tel. 0602/38-106,
faks 0602/38-170.

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

3. Kraj izvedbe del: lokalna cesta Lipold–
sv. Jakob, odsek Lipold–Podovšovnik, dol.
1.600 m.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: predvidena
oddaja delov ali sklopov naročila posebej,
obseg sklopov in možnosti potegovanja za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj.

Sklop A: obnova sistema za odvodnjo
meteorne vode, utrditev tampona in as-
faltiranje cestišča;

Sklop B: obnova opornih zidov in hi-
drotehnična dela.

Skupna ocenjena vrednsot del znaša 45
mio SIT. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe obsega del, glede na višino pridob-
ljenih sredstev. Izbrani izvajalec oziroma iz-
vajalca v tem primeru nista upravičena do
odškodnine. Ostale podrobnosti bodo raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravi-
co oddati dela na naslednje načine:

1. Skupaj za sklop A in B ali
2. Ločeno posamezno za vsak sklop A

in sklop B posebej.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante za izvajanje del, kot tudi ne sme spre-
meniti popisa del.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: tri mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črna na Koroškem, Center 101, Črna
na Koroškem, tel. 0602/38-106, kontaktna
oseba je Franc Predikaka.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od ponedeljka 10. 4.
2000 do petka 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 12.000 SIT nakazati na ŽR:
51830-630-25622 na podlagi računa ali z
plačilom gotovine na blagajni naročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 9. 5. 2000 ob
10. uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem (taj-
ništvo). Ponudbe morajo biti predložene v
zapečateni kuverti in označene skladno z do-
ločili zakona o javnem naročilu in navodilih iz
razpisne dokumentacije. Ostale podrobnosti
bodo razvidne iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek 9. 5. 2000 ob
11. uri na sedežu Občine Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od razpisne vrednosti, ki mora veljati vsaj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo oddal dela s po-
godbo enemu ponudniku (sklop A in sklop B)
ali z ločeno pogodbo po skopih za sklop A in
sklop B, skladno s pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

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 predložiti ustrezna dokazila in
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje po-
nudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri javne-
ga naročila v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

17., 18.
Občina Črna na Koroškem

Št. 58/2000 Ob-24772
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel. 069/737-150, faks
069/737-151.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevnih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja ka-
nalizacijskega omrežja v KS Bistrica - II.
faza, ocenjena vrednost naročila je
40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik lahko ponudbo ponudi le
po popisu del iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 6. 2000, dokončanje 30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Obči-
na Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232

Črenšovci, Občinska uprava, tel.
069/737-150.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 26.4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo
je 20.000 SIT – plačilo s prenosnim nalogom
na žiro račun podjetja ATRIJ,d.o.o.i št.
51900-601-24186 s pripisom “razpisna doku-
mentacija – kanalizacija KS Bistrica II. faza“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. dan po objavi v Urad-
nem listu RS, do 12. ure ne glede na način
dostave, če je 31. dan sobota ali nedelja se
prenese na ponedeljek.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črenšovci, Prekmur-
ske čete 20, 9232 Črenšovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. dan po objavi v Uradnem listu RS ob 13.
uri v sejni sobi Občine Črenšovci, Prekmur-
ske čete 20, Črenšovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevane:

a) garancija za resnost ponudbe, višina
garancije je 10 % od vrednosti razpisanih del,
trajanje garancije je 60 dni od datuma odda-
je ponudbe,

b) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, katero bo izbrano po-
nudnik predložil v 10 dneh po podpisu po-
godbe. Veljavnost garancije mora biti še tri
mesece po uspešni primopredaji izvršenih del,

c) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem ro-
ku v višini 10% pogodbene vrednosti, katero
bo ponudnik predložil ob primopredaji izvr-
šenih del. Veljavnost garancije mora veljati
še en dan po izteku garancijskega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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:
vsaka pravna oseba, ki je registrirana za de-
javnost in ima za opravljanje dejavnosti vsa
potrebna dovoljenja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po roku, določenem za
odpiranje ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije: investi-
tor si pridržuje pravico do spremembe razpi-
sanih del glede na razpoložljiva sredstva.

17., 18.
Občina Črenšovci

Ob-24828
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Tenetiše pri Kranju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:

a) sanacija obstoječega odlagališča –
izdelava pokrova deponije:

– široki odop južnega boka deponije (vi-
šina do 20 m) – 68.000 m3,

– odkop konglomeratnih plasti –
12.000 m3,

– nakladanje na kamion – 80.000 m3,
– odvoz na razdalji do 300 m in odlaga-

nje materiala na brežine deponije v plasteh
od 1 do 2,5 m – 80.000 m3,

– planiranje in utrditev nasutja s planirno
desko – 50.000 m2,

b) planiranje novega polja deponije:
– čiščenje terena – 12.000 m2,
– planiranje podlage – 12.000 m2,
– uvaljanje podlage – 12.000 m2.
c) nepredvidena dela (2500 ur letno).
Ocenjena vrednost del: 110,000.000

SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik ali skupina po-
nudnikov lahko kandidira tudi za izvajanje po-
sameznih sklopov naročila (sanacija obstoje-
čega odlagališča, planiranje novega polja de-
ponije, občasna vzdrževalna dela).

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: junij 2000–
december 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vad-
nova 1, Kranj, razvojno tehnološka služba,
tel. 064/340-410. Kontaktna oseba za teh-
nična vprašanja: Jože Eržen u.d.i.g. tel.
064/340-410-28.

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

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

predložiti ponudbo: 8. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, (sej-
na soba).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 5% od vrednosti danega
naročila, z veljavnostjo do 30. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v 30
dneh po potrditvi 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:

a) dokazila o registraciji (za pravne osebe
izpisek iz sodnega registra z opisom dejav-
nosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

za samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem organu),

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

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 8. 5. 2000 do 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): tehno-
loška usposobljenost (ponder 30), cena
(ponder 30), plačilni pogoji (ponder 5), ka-
drovska uspsoobljenost (ponder 10), prila-
goditev delovnega časa potrebam naročnika
(ponder 10), dosedanje reference na enakih
ali podobnih delih (ponder 15). Teža in način
uporabe meril sta podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-24862
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Ma-
riborska 37, 0602/73-072.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstvena postaja
Vuzenica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena
in obrtniška dela pri adaptaciji notranjo-
sti zdravstvene postaje Vuzenica, ocenje-
na vrednost je 9,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajo skupaj.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 2000,
dokončanje 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Maribor-
ska 37, Radlje ob Dravi – tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51860-603-32746.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Radlje ob
Dravi, Mariborska 37, 2360 Radlje ob Dravi
– tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom Ra-
dlje ob Dravi – sejna soba.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih glede plačevanja: s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo dela oddal s po-
godbo enemu izvajalcu s pogoji iz razpisne
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:
pravna ali fizična oseba z ustrezno registraci-
jo razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 4. 5. 2000.

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

– cena – 60%,
– način plačina in pogoji kreditiranja –

30%,
– krajši rok izvedbe – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Marjan Ternik, Zdravstveni dom Radlje,
tel. 0602/71-114.

17., 18.
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

Št. 352-04-001/2000 Ob-24864
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Janko Glazer Ruše, Les-
jakova 4, Ruše.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Janka
Glazerja Ruše.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:

I. gradnja plinske kotlovnice – grad-
beni, strojni in elektro del v skupni vredno-
sti 23,200.000 SIT,

II. sanacija šolskega objekta – pri Os-
novni šoli Janka Glazerja Ruše.

a) izdelava dodatne toplotne izolacije
podstrešja in fasade v vrednosti 9,000.000
SIT,

b) zamenjava dotrajanih oken v vred-
nosti 16,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: da, pri točki 1. – oprema plinske
kotlovnice.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 20. junij 2000, predviden zaklju-
ček del 15. avgust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Ruše, režijski obrat, Trg vstaje 11,
Ruše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 4. 2000 – vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti le z dokazilom o plačilu le te v
znesku 20.000 SIT na žiro račun št.
51800-630-25552.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti do vključno 9. maja 2000
do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dosta-
viti v vložišče Občine Ruše, Trg vstaje 11,
Ruše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 5%
razpisne vrednosti del z veljavnostjo 40 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo, predloženo v raz-
pisni dokumentaciji. Ponudnik mora predlo-
žiti pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

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

– dokazilo, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja pristojnega upravnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa;

– izpis iz sodnega registra z veljavno regi-
stracijo podjetja, samostojni podjetniki pa po-
trdilo pristojnega organa, da so vpisani v evi-
denco samostojnih podjetnikov. Dokumenti
ne smejo biti starejši od treh mesecev;

– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(BON 1 in BON 2) samostojni podjetniki po-
trdilo o povprečnem stanju na ŽR v zadnjih
treh mesecih;

– dokazilo, da firma ni v postopku stečaja
oziroma prisilne poravnave;

– dokazilo pristojnega davčnega urada,
da tekoče poravnava vse svoje obveznosti
(davke in prispevke določene z zakonom).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe od 9. 5. 2000.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference na trgu,
– druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Ruše – Vagner Danica tel.
062/669-0644.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo ni bil objavljen.

Občina Ruše

Št. 344-04-004/99 Ob-24865
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše,
669-0647.

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

3. Kraj izvedbe del: lokalna cesta Ruše–
Smolnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnovitve-
na dela na lokalni cesti št. 8810 (Ruše–

Smolnik–Šumik) med profiloma P43/1 -
P 86 v dolžini 1.132 m, v vrednosti
21,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 1. junij 2000, predviden zaklju-
ček del 15. julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Ruše, režijski obrat, Trg vstaje 11, Ruše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 4. 2000 – vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti le z dokazilom o plačilu le te v
znesku 10.000 SIT na žiro račun št.
51800-630-25552.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti do vključno 9. maja 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dosta-
viti v vložišče Občine Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 5%,
razpisane vrednosti del z veljavnostjo 40 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo predloženo v raz-
pisni dokumentaciji. Ponudnik mora predlo-
žiti pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

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

– dokazilo, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja pristojnega upravnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa;

– izpis iz sodnega registra z veljavno regi-
stracijo podjetja, samostojni podjetniki pa po-
trdilo pristojnega organa, da so vpisani v evi-
denco samostojnih podjetnikov, dokumenti
ne smejo biti starejši od treh mesecev,

– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(BON 1 in BON 2) samostojni podjetniki po-
trdilo o povprečnem stanju na ŽR v zadnjih
treh mesecih;

– dokazilo, da firma ni v postopku stečaja
oziroma prisilne poravnave,

– dokazilo pristojnega davčnega urada,
da tekoče poravnava vse svoje obveznosti
(davke in prispevke določene z zakonom).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe od 9. 5. 2000.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference na trgu,
– druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Ruše – kontaktna oseba je Kraj-
cer Vladimir, inž. tel. 062/669 0651 in Vag-
ner Danica, tel. 062/669 0644.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo ni bil objavljen.

Občina Ruše

Ob-24866
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana in Festival Ljub-
ljana, faks 306-12-07.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Poletno gle-
dališče Križanke.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbeno
obrtniška del (GOI). Ocenjena vrednost del
je 60,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 26. 9. 2000
do 15. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lun-
drovo nabrežje, št. 2, Ljubljana, soba 255/II.
nadstropje, kontaktna oseba je Alenka Mihel-
čič, med 10. in 12. uro vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 4. 2000 do 14. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR št.
50100-630-810108 sklic na št. 121-10205
s pripisom JR-17/00 Križanke.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, soba 255/II. nadstropje, kontaktna
oseba je Alenka Mihelčič – osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, soba 143/I, ob 12.15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– 2% za resnost ponudbe,
– 10% za solidno izvedbo,
– 10% za odpravo napak v garanciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v raz-
pisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 8. 5. 2000 do
12.15.

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

– cena 60%,
– kadrovska zasedba 20%,
– reference 20%.
16., 17., 18.

Mestna občina Ljubljana

Št. 600-27/97-00 Ob-24840
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4,
3331 Nazarje, faks 839-16-15.

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

3. Kraj izvedbe del: Nazarje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: Osnovna šo-
la Nazarje; izgradnja telovadnice (objekt
C), adaptacija osnovne šole (objekt A)
ter oprema objekta A in C.

Gradbeno obrtna in instalacijska dela ter
oprema v ocenjeni vrednosti 300 mio SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en skolp, več sklopov
ali za vse skupaj; gradbeno-obrtna in instala-
cijska dela 250 mio SIT; oprema 50 mio SIT.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: sprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora ponuditi tudi osnov-
no varianto.

6. Datum predvidenega začetka in dokon-
čanja del in čas izvedbe: od 1. 6. 2000 do
30. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Na-
zarje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor
je potrebno nakazati znesek): plačilo razpi-
sne dokumentacije 15.000 SIT z virmanom
na ŽR. št 52810-630-10110 pred dvigom
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Nazarje, Savinjska ce-
sta 4, 3331 Nazarje, tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 10. uri, Občina Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4 3331 Nazarje, sejna soba
občine.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
znesek garancije za resnost ponudbe: 10%
razpisne vrednosti ponujenega sklopa ali ce-
lote za čas 3 mesece.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: z me-

sečnimi situacijami v min. brezobrestnem va-
lutnem roku 60 dni.

12., 13.
14. Datum, od katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 8. 5. 2000 po 8. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): določe-
na v razpisni dokumentaciji (cena(60%), us-
posobljenost (5%), reference (10%), plačilni
pogoji - kreditiranje (25%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorju.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedbe če je bila objavljena:
objava namere JN v UL 30-31/99 dne 30. 4.
1999.

18.
Občina Nazarje

Ob-24841
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Visokošolsko središče v Kopru, Can-
karjeva 5, 6000 Koper.

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

3. Kraj izvedbe del: Portorož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: predmet jav-
nega naročila so rušitvena dela starega
počitniškega doma Korotan in objekta
avtomehanične delavnice, orientacijska
vrednost naročila je 19,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante izvedbe se
ne bodo upoštevale.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je maj 2000, čas izved-
be je 45 dni po pričetku del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo v tajništvu Visokošolskega središča v Ko-
pru, Cankarjeva 5, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na razpolago do 21. 4. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali s
položnico na ŽR 51400-603-32725.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti osebno ali po pošti do 3. 5. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Visokošolsko središče v Ko-
pru, Cankarjeva 5, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. 5. 2000 ob 12. uri
na naslovu Visokošolsko središče v Kopru,
Cankarjeva 5, Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: na-
ročnik zahteva bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5 % orientacijske vrednosti
naročila. Trajanje veljavnosti bančne garancije
za resnost ponudbe mora biti do 1. 7. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih glede plačevanja: na-
ročnik bo izvajalcu del plačeval z mesečnimi
situacijami na podlagi dejansko izvršenih del
v roku 60 dni po potrditvi s strani nadzorne
službe.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena za izvedbo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu daje Ja-
nez Nučič univ. dipl. inž. gradb., tel.
041/665-787.

17., 18.
Visokošolsko sodišče, Koper

Ob-24856
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Nova Gorica, Osnov-
no varstvo Nova Gorica, Ulica padlih borcev
13, 5290 Šempeter pri Novi Gorici.

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

3. Kraj izvedbe del: Rejčeva 4, Nova Go-
rica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbenoo-
brtniška in instalacijska dela pri nadzida-
vi in prenovi Zdravstvenega doma v Novi
Gorici.

Ocenjena vrednost naročila:
128,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponujena dela ob-
staja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 6. 2000, dokončanje del: 10. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijona na sedežu podjetja: EDIL
Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Tolminskih
puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, tel.
065/29-202, kontaktna oseba Melinc Edi,
vsak delovni dan med 9. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
20.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Nadzidava, zdravstvenega
doma v Novi Gorici”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do srede
10. 5. 2000 do 10. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Nova Gori-
ca, Osnovno varstvo Nova Gorica, Ulica pad-
lih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi Gori-
ci (tajništvo direktorja).

Zapečetene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj! –
Nadzidava zdravstvenega doma v Novi Gori-
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ci” ter številko objave javnega razpisa v Ur.
listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Zdravstveni dom Nova Gorica, Osnovno var-
stvo Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13,
5290 Šempeter pri Novi Gorici (tajništvo di-
rektorja), 10. 5. 2000 ob 10.15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dosta-
viti bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po-
goji glede načina plačila bodo podani v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pravna oblika, ki jo mora prev-
zeti skupina ponudnikov katerim bo podelje-
na storitev je 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:
finančno – poslovne in tehnične sposobno-
sti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu
bo prizanana sposobnost bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik pred-
ložene ponudbe ne more umakniti do 15. 6.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 15. 5. 2000.

17., 18.
EDIL inženiring d.o.o.

Nova Gorica

Št. 1230 Ob-24860
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o,
Teharska 49, 3000 Celje, faks
063/425-64-12.

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

3. Kraj izvedbe del: Cesta Slance-Bukovž-
lak-Proseniško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo izvajali posamično: rekonstruk-
cija ceste z ureditvijo križišča za odlaga-
lišče. Ocenjena vrednost del je 60 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in za-

ključka del ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 30. 5. 2000, predviden zaključek
del je 15. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ne naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska
49, 3000 Celje, Meta Širca.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v vrednosti 15.000
SIT je potrebno virmansko nakazati na žiro
račun Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Teharska 49, 3000 Celje, na št.
50700-601-105261.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 4. 5.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javne naprave, javno podjet-
je, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 2000 ob
10.15, v sejni sobi Javne naprave d.o.o.,
Teharska 49, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponud-
be v znesku 5 % od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 15. 6. 2000.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo 60 dni po opravljenih delih na osnovi
mesečne situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, tehnična usposoblje-
nost ponudnika, rok izvedbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktni osebi
Milka Leskošek in Meta Širca, tel.
063/425-64-00.

17., 18.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Št. 0349/2000 Ob-24868
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cankova, Občinska uprava,
9261 Cankova 25, tel. 409-030, faks
409-031.

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

3. Kraj izvedbe del: Gornji Črnci - Krašči -
Ropoča.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: večja vzdr-
ževalna dela (modernizacija) lokalne ce-
ste Gornji Črnci - Krašči - Ropoča.

Ocenjena (orientacijska) vrednost del je:
42,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanje del ali čas izvedbe: pričetek del
junij 2000, dokončanje del avgust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
činska uprava Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 12.000

SIT (v ceno je vključen 19 % davek na do-
dano vrednost) z virmanom ali položnico na
ŽR št. 51900-630-76288 s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija - cesta G. Črnci -
Krašči - Ropoča“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. dan po objavi do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova v zaprti ovojnici z napisom “Za
razpis- modernizacija lokalne ceste“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. dan po objavi ob 14 uri, Občina Canko-
va, Cankova 25 - sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5 % od orientacijske vrednosti ponujenih del.
Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in / ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji je dodeljeno
javno naročilo: pravni status ponudnika d.d.
ali d.o.o. ali s.p.,finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, bodo navedene v razpisni doku-
mentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 31. dan po objavi.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce 25, cena po enoti mere 45, kvaliteta (re-
klamacije za izvedena dela) 30 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Franc Adanič tel.
069/409-030.

17., 18.
Občina Cankova
občinska uprava

Št. 34401-001/2000 Ob-24889
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Benedikt, Benedikt v Sloven-
skih goricah 16a, 2234 Benedikt v Sloven-
skih goricah, faks 062/703-60-81.

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

3. Kraj izvedbe del: območje naselij: Be-
nedikt v Slovenskih goricah, Trstenik, Ženjak
in Ihova.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: moderniza-
cija lokalnih cest in javnih poti v Občini
Benedikt v letu 2000, v ocenjeni vrednosti
36 mio SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajo vsa skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso možne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
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junij 2000, dokončanje del oktober 2000.
Investicija se bo izvajala v eni fazi. Podrobni
popis del in projekt sta na razpolago v razpi-
sni dokumentaciji.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah
16a, 2234 Benedikt v Slovenskih goricah.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000,00 SIT, virmansko
na ŽR: 51850-630-26037.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
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 “Ponud-
ba - Ne odpiraj!“ z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen naslov odpošiljatelja - ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. maja 2000 ob 12. uri v prostorih Občine
Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah
16a, Benedikt v Slovenskih goricah.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, 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: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Plačevanje po situacijah z zapadlostjo
60 dni od datuma izstavitve računa-situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalci, oziroma kot skupni izva-
jalci z nedvoumno opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

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

– da ima vsa predpisana dovoljenja za
opravljanje dejavnosti s področja izvedbe jav-
nega naročila, ki jih dokažejo s fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, oziroma samostojni podjetniki s priglasit-
vijo pri davčnem organu ter odločbo o izpol-
njevanju predpisanih pogojev za opravljanje
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 poravnanih
davčnih obveznosti,

– da ima ustrezne reference,
– da ima zadostne proste tehnične zmog-

ljivosti,
– 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
brazplačnem delu razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse dodatne informacije o naročilu dobi-
te pri Ivanu Jemenšku, na telefonu
062/703-60-36, faksu 062/703-60-81 ali
na e-mailu: o.be@siol.net.

17., 18.
Občina Benedikt

Ob-24972
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
Videm, tel. 062/765 09 00, faks 062/765
09 01.

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

3. Kraj izvedbe del: Zgornji Leskovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: pripravljal-
na in zemeljska dela s temeljenjem za
gradnjo prizidka telovadnice OŠ Videm –
Podružnična šola Leskovec.

Orientacijska vrednost je 22,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del je 15. 6. 2000 in dokončanje del
15. 8. 2000, čas izvedbe dva meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Videm, Videm pri Ptuju 54, Videm (ob
dvigu predložiti dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 20. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
52400-630-20785, z namenom nakazila: jav-
ni razpis – prizidek telovadnice OŠ Leskovec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri Ptu-
ju 54, 2284 Videm.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in ožigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
Videm, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba”, z
navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in predmet javnega naroči-
la. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-

nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačila z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavni del razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo razpisana dela
oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne
dokumentacije.

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 je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati finančno
poslovne in tehnične sposobnosti v skladu za
razpisno dokumentacijo in odredbo o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentaci-
je (Uradni list RS, št. 33/97 in 63/98).

14. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po roku določenem za od-
dajo ponudb, v primeru, da ponudnik umakne
ponudbo po tem roku, naročnik vnovči banč-
no garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled lokacije in vpogled projektne do-
kumentacije je možen vsak delovni dan med
8. in 13. uro, po predhodnem dogovoru s
kontaktno sebo javnega naročila Murko Šte-
fan tel. 062/763-104 ali 764-122.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen dne: ni bi.

Občina Videm

Ob-24974
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
Videm, tel. 062/765-0900, telefaks
062/765-0901.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Vi-
dem, izgradnja vodovoda za naselje Belav-
šek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja vo-
dovodnega omrežja za naselje Belavšek.
Popisi del so priloga k razpisni dokumentaci-
ji. Ocenjena vrednost investicije znaša
40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predviden takoj po sklenitvi pogodbe. Do-
končanje del do konca meseca avgusta.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
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cijo v sprejemni pisarni na Občini Videm,
Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od 10. 4. 2000 do
21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig razpi-
sne dokumentacije je 14.000 SIT in ga po-
nudnik z virmanskim nalogom nakaže na žiro
račun št. 52400-630-20785.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za predložitev
ponude je 9. 5. 2000 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri Ptu-
ju 54, 2284 Videm pri Ptuju s pripisom Ne
odpiraj – Ponudba “Vodovod Belavšek”.

Na hrbtni strani obvezen naslov pošiljate-
lja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 13. uri, Občina Videm, Videm
pri Ptuju 54.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponud-
bene cene z veljavnostjo vsaj 90 dni roka
določenega za predložitev ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po-
goji financiranja in plačila so definirani v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni posebnih pogojev.

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:
oblika in način prikazovanja finančno-poslov-
nih in tehničnih sposobnosti je določena v
razpisni dokumentaciji.

Glede pravnega statusa ponudnika stori-
tev ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more
umakniti ponudbe do 9. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro izvajalca določena v razpisni doku-
mentaciji. Najcenejša ponudba ne pomeni
da je najugodnejša.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne inforamcije v zvezi z objavo
naročila in razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki na sedežu Občine Videm – kontakt-
na oseba Marjetka Železnik, tel. 765-0903.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen dne: za investicijo je to prvi
javni razpis.

Občina Videm

Ob-24976
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, tel.
062/765-0900, faks 062/765-0901.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Videm.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: asfaltiranje
gramoznih cest na območju Občine Vi-
dem. Predvideni odseki cest in popis del so
definirani v razpisni dokumentaciji. Ocenjena
vrednost investicije znaša 40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predviden v začetku meseca junija. Dokon-
čanje del do konca meseca avgusta.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo v sprejemni pisarni na Občini Videm,
Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je ponudnikom na voljo od 10. 4. 2000
do 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig razpi-
sne dokumentacije je 14.000 SIT in ga po-
nudnik z virmanskim nalogom nakaže na žiro
račun št. 52400-630-20785.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za predložitev
ponudbe je 9. 5. 2000 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri Ptu-
ju 54, 2284 Videm pri Ptuju s pripisom Ne
odpiraj – Ponudba “asfaltiranje gramoznih
cest na območju Občine Videm”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 13. uri Občina Videm, Videm
pri Ptuju 54.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponudb-
ne cene z veljavnostjo vsaj 90 dni roka dolo-
čenega za predložitev ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po-
goji financiranja in plačila so definirani v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni posebnih pogojev.

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:
oblika in način prikazovanja finančno-poslov-
nih in tehničnih sposobnostih je določena v
razpisni dokumentaciji.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more
umakniti ponudbe do 9. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro izvajalca določena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dodatne informacije v zvezi z objavo naro-

čila in razpisno dokumentacijo, dobijo ponud-
niki na sedežu Občine Videm – kontaktna
oseba je Marjetka Železnik, tel. 765-0903.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen dne: za investicijo je to prvi
javni razpis.

Občina Videm

Št. 25/200 Ob-24977
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Občina Dornava, Dornava 125, Dornava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: demografsko območ-
je Občine Dornava.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnovitve-
na dela odsekov cest.

Orientacijska vrednost 25,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: v enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upo-
števal variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek po pod-
pisu pogodbe takoj, dokončanje konec av-
gusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dornava, Dornava 125, Dornava vsak
dan od 7. do 15. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 4. 2000 do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR 52400-630-20722 DDV je upo-
števan v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dornava, Dornava
125, 2252 Dornava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 12. uri na sedežu Občine
Dornava, Dornava 125.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5%. Trajanje veljavnosti 60 dni od dneva od-
piranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: avan-
sov ni. Naročnik bo plačeval storitev na pod-
lagi začasnih in končne situacije s plačilom
60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse oblike so v razpisni doku-
mentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 5. 2000 od
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za določitev naročila so v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje pravico določiti manjši
ali večji obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogod-
be zaradi finančnih ali drugih razlogov.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18.
Občina Dornava

Št. 26/2000 Ob-24988
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/871-306.

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

3. Kraj izvedbe del: Dom borcev, Vele-
nje, Kopališka 3.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: vzdrževal-
na dela na objektu: pripravljalna, tesar-
ska, krovska in kleparska dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možni načini ponudbe del:
ponudniki lahko ponudijo izvajanje del le kot
celoto.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov v izvajanje del ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno varianto, v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante izvedbe del.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni ter-
min za začetek del je 4. 9. 2000, za konča-
nje pa 4. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko dobite v uradu
župana in splošnih zadev Mestne občine Ve-
lenje, Velenje, Titov trg 1 (I. nadstropje, soba
št. 23).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zahtevate do 20. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo v
znesku 10.000 SIT lahko plačate na ŽR št.
52800-630-10152, Mestna občina Velenje.
Pri plačilu se sklicujte na št. 474-DB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do petka 21. 4. 2000, do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo predložite na na-
slov: Mestna občina Velenje, urad župana in
splošnih zadev, Titov trg 1, Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 21. 4. 2000
ob 12. uri, v prostorih urada župana in splo-
šnih zadev Mestne občine Velenje, Titov trg
1, Velenje (I. nadstropje, soba št. 27).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe je potrebno predložiti banč-
no garancijo v višini 10% od vrednosti ponu-
jenih del, z veljavnostjo 30 dni po roku za
sprejem sklepa o izbiri izvajalca, to je do
20. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: na-
ročnik bo delo plačeval na podlagi končne
situacije, in sicer v roku 90 dni od izstavitve
računa. Avansi plačil niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo
gradbena pogodba sklenjena do 26. 5.
2000.

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:
ponudbo lahko oddajo vsi subjekti, ki so re-
gistrirani za izvajanje ponujenih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
ponudbe umakniti do dneva odpiranja po-
nudb, to je do 21. 4. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
ki bodo uporabljena za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika in način njihove uporabe so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Mestna občina Velenje

Ob-24989
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica
15. maja 13, Koper, faks 066/486-120.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper (Bošamarin).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: zamenjava
črpalk in vzdrževalna dela na črpališču
Bošamarin in sanacija rezervoarja Boša-
marin v Kopru.

Ocenjena vrednsot del ca. 40,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantno ni možno.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 1. 6. 2000 za nabavo materiala
fizični pričetek del je 1. 9. 2000.

Predviden čas dokončanja je 15. 12.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ri-
žanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. ma-
ja 13, Koper (tajništvo), faks 066/486-120,
tel 066/4860.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT, način
plačila: virman, na račun 51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 9. 5. 2000 do 13. ure v tajništvu.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, faks
066/486-120, tel. 066/4860.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 5. 2000 ob 13.15 v
mali sejni sobi (št. 113) na Rižanskem vodo-
vodu Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija banke v vrednosti 4,000.000 SIT
(10% predvidene vrednosti del).

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: po razpisnih pogojih.

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 razpisnih pogojih.

14. Datum, po katerema ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 5. 2000 od
13. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 11/2-75/2000 Ob-24980
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks.
061/133-04-43.

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

3. Kraj izvedbe del: Stegne 19, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: adaptacija
prostorov objekta Telekom Slovenije
d.d., Stegne 19, Ljubljana.

Ocenjena vrednost javnega naročila je
620,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik se lahko poteguje
le za naročilo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso dovoljene.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni da-
tum dokončanja del je 30. april 2001 oziro-
ma 9 mesecev od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpi-
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sno dokumentacijo lahko ponudniki prevza-
mejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3. nad-
stropje poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo 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 (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije ponudnik predlo-
ži potrdilo o plačilu 20.000 SIT in posreduje
matično in davčno številko ponudnika ter te-
lefonsko, telefaksno številko in elektronski
naslov kontaktne osebe ponudnika.

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

Razpisni del dokumentacije bodo lahko
interesenti dvignili takoj, prav tako tudi prilo-
go PZR popis del oziroma najkasneje v roku
3 dni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 8. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stavbe
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, soba 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 9. 5. 2000 ob 12.
uri, v poslovni stavbi Telekom Slovenije, d.d.,
Stegne 19, Ljubljana, v 4. nadstropju, soba
št. 4A-06.

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

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbem če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, to je 6,200.000 SIT.

Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je v skladu z zahtevami razpisne do-
kumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: na-
ročnik bo pogodbeno vrednost del plačeval
po izvedbi na osnovi potrjenih situacij v 90
dneh od datuma izstavitve situacije. Zadnjih
10% bo naročnik plačal v roku 90 dni po
uspešni primopredaji objekta.

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

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 dokumentacije

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

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za oce-
njevanje ponudb se bo uporabil točkovni si-
stem po naslednjih kriterijih in metodologiji:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim popu-
stom

– ponudnik z najnižjo ceno dobi –
70 točk,

– ponudniki z višjo ceno dobijo za vsak
odstotek nad to najnižjo ceno – 0,7 točke
odbitka;

2. Ocena izpolnjevanja zahtev po kvaliteti
Kriteriji ocenjevanja bodo:
– ponudniki s ponujeno daljšo splošno

garancijsko dobo od minimalne zahtevane (2
leti) dobijo:

– za eno leto daljši garancijski rok –
dodatno 2 točki,

– za dve leti daljši garancijski rok –
dodatno 4 točke,

– za tri ali več let daljši garancijski rok
– dodatno 6 točk,

– ponudnik, ki lahko kvaliteto svojih del
dokaže z ISO certifikatom dobi – dodatno
1 točko

– ustreznost in kvaliteta ponujenih vgraje-
nih materialov in opreme, dokazana s tehnič-
no dokumentacijo zbrano po obrazcu
OB-4.11, se oceni – 1 do 15 točk;

3. Ocena predloženih referenc
Kriteriji ocenjevanja bodo:
– število že zgrajenih ali rekonstruiranih

objektov primerljivih z razpisanim v obdobju
od vključno leta 1991 dalje, za katere po-
nudnik predloži pisno izjavo investitorja ali
uporabnika referenčnega objekta o kvaliteti
gradnje in s katero le-ta zagotovi, da na izve-
deno gradnjo ni imel večjih reklamacij

– za do 5 takšnih objektov dobi – do-
datno 3 točke,

– za več kot 6 takšnih objektov dobi –
dodatno 6 točk,

4. Roki za izvedbo
– ponudnik, ki nudi krajši rok od zahteva-

nega skrajnega roka dokončanja del, za kar
se šteje rok pridobitve uporabnega dovolje-
nja (30. april 2001)

– dobi za 7 do 15 dni krajši rok –
1 točko

– dobi za 15 do 30 dni krajši rok –
3 točke.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 50/99 z dne 28. 6.
1999, Ob-5362.

17.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 34404-3/2000 Ob-24992
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občine Loška dolina, Cesta Notranj-
skega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
061/7057-808, faks 061/7057-805.

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

3. Kraj izvedbe del: Stari trg pri Ložu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: izgrad-
nja I. faze lokalne ceste št. 229100 Mar-
kovec–Racna gora–Loški potok.

Ocenjena vrednost I. faze je 29,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. V tem primeru izvajalec ni upravi-
čen do odškodnine.

(b), (c)

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v
skladu s sklenjeno pogodbo in operativnimi
plani do 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo.

Občina Loška dolina, Helena Avsec, Ce-
sta Notranjskega odreda 2, Stari trg, tel.
061/7057-808, faks 061/7057-805.

Kontaktna oseba: Nevenka Glažar gr. inž.,
vsak dan od 7. do 9. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT (pokritje materialnih
stroškov) je treba nakazati na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.

8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 8. 5.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg – sprejem-
na pisarna.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navodili
iz razpisne dokumentacije z napisom “Po-
nudba – Ne odpiraj – izgradnja I. faze lokal-
ne ceste 229100“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe:
8. 5. 2000 ob 10. uri na sedežu Občine
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2;
1386 Stari trg pri Ložu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v dru-
gih dokumentih glede plačevanja: 60 dni od
nastanka dolžniško-upniškega razmerja ozi-
roma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela
z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu je priznana sposobnost:
izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo jav-
nega naročila; dokazila o finančni sposobno-
sti, poravnanih obveznostih in zakonitem po-
slovanju; zagotovila o kadrih, opremljenosti
in prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo
naročila in drugi pogoji določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, od katerega naprej ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe: 8. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe naročil – 21. člen ZJN): na-
tančneje so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji, izhodišča pa bodo: možnost kreditira-
nja, ponujena cena, rok izvedbe, reference
in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določene so v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Občina Loška dolina
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Št. 68/2000 Ob-25009
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Miren–Kostanjevica, Miren
129, Miren, tel. 065/54-081 faks
065/54-083.

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

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

3. Kraj izvedbe del: Občina Miren-Kosta-
njevica: Lipa – občinska meja (Železna vrata).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija lokalne ceste LC 175130 na odseku
175132 Lipa – občinska meja (Železna
vrata) v dolžini 1.017m.

Ocenjena vrednost celote: 11 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponudnike velja
nesprejemljivost variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pi-
četek del: 1. 6. 2000, predvideni zaključek
del: 2. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Miren–Kostanjevica, Miren 129, 5291
Miren, tel. 065/54-081 faks 065/54-083.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacija bo na
razpolago do vključno 21. aprila 2000.

Ob dvigu dokumentacije morajo ponudni-
ki predložiti potrdilo o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila razpisne do-
kumentacije znaša: 10.000 SIT, način plači-
la virman, na račun številka:
52000-630-7038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do: 3. maja 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Miren–Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren, v originalu in v zaprtih ku-
vertah s pripisom na vidnem mestu: “Ne odpi-
raj - ponudba za rekonstrukcija lokalne ceste
LC175130 na odseku 175132 Lipa – občin-
ska meja (Železna vrata) v dolžini 1.017m.“

Ponudbe se lahko odda osebno na ob-
činskem uradu občine Miren–Kostanjevica
ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb po potekalo dne 3. maja
2000 ob 13. uri v prostorih sejne sobe obči-
ne Miren–Kostanjevica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb morajo predlo-
žiti pooblastilo za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo
se izvede po opravljenih delih v roku 30 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: sklenitev pogodbe z naročnikom.

Naročnik si pridružuje pravico, da z izbra-
nim ponudnikom sklene pogodbo v okviru
razpoložljivih sredstev občinskega proraču-
na, postavke: Zdravstveni dom Miren.

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

– dokazilo o registraciji podjetja in dovo-
ljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa,

– izjava, da ima ponudnik izpolnjene vse
finančne obveznosti in da firma ni v postopku
stečaja oziroma prisilne poravnave.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN.

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

– cena (najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši,

– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference in kvaliteta ,
– rok izvedbe in garancija,
– dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obravnavane bodo samo ponudbe, ka-
tere bodo vsebovale vse podatke predpisa-
ne v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji
in bodo predložene najkasneje do 3. maja
2000 do 12. ure.

17., 18.
Občina Miren–Kostanjevica

Št. 68/2000 Ob-25010
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren, telefon 065/54-081, faks
065/54-083.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev. Z izbranim ponudnikom
sklene naročnik pisno pogodbo.

3. Kraj izvedbe del: Občina Miren-Kosta-
njevica: Miren-Vrtoče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: rekonstrukcija lo-
kalne ceste LC 259030 na odseku
259031 Miren-Vrtoče v dolžini ca. 300 m.

Ocenjena vrednost celote: 9 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponudnike velja
nesprejemljivost variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del: 15. 6. 2000, predvideni zaklju-
ček del: 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Mi-
ren, telefon: 065/54-081 faks 065/54-083.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija bo
na razpolago do vključno 21. aprila 2000.

Ob dvigu dokumentacije morajo ponudni-
ki predložiti potrdilo o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek

plačila razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT, način plačila: virman, na račun
številka: 52000-630-7038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do: 3. maja 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Mi-
ren 129, 5291 Miren, v originalu in v zaprtih
kuvertah s pripisom na vidnem mestu: “Ne
odpiraj - ponudba za rekonstrukcijo lokalne
ceste LC 259030 na odseku 259031
Miren-Vrtoče v dolžini ca. 300 m“.

Ponudbe se lahko odda osebno na Ob-
činskem uradu Občine Miren-Kostanjevica
ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb po potekalo dne 3. maja
2000 ob 13. uri v prostorih sejne sobe Obči-
ne Miren-Kostanjevica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb morajo predlo-
žiti pooblastilo za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo
se izvede po opravljenih delih v roku 30 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: sklenitev pogodbe z naročnikom.

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbra-
nim ponudnikom sklene pogodbo v okviru
razpoložljivih sredstev občinskega proraču-
na, postavke: Zdravstveni dom Miren.

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

– dokazilo o registraciji podjetja in dovo-
ljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa,

– izjava, da ima ponudnik izpolnjene vse
finančne obveznosti in da firma ni v postopku
stečaja oziroma prisilne poravnave.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN.

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

– cena (najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši,

– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancija,
– dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obravnavane bodo samo ponudbe, ka-
tere bodo vsebovale vse podatke predpisa-
ne v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji
in bodo predložene najkasneje do 3. maja
2000 do 12. ure.

17., 18.
Občina Miren-Kostanjevica

Št. 110-1/00 Ob-25013
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, Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: AC Višnja Gora - Bič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: klic v sili na
AC Višnja Gora - Bič.

Ocenjena vrednost celote je
140,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 2 meseca od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 10. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 10. 5.
2000 do 8.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Klic v sili na AC Višnja Gora - Bič“. 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: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna so-
ba št. 312/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 4,200.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posredujeta Milan Pavlica,
univ. dipl. inž. el. - Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Sneberska 120b, tel.
485-076, faks 482-960 in Marko Marolt,
univ. dipl. inž. el. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana Stantetova 9, Ivančna Gori-
ca, tel. 778-662, faks 778-664.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-25023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: Kalce-Planina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del: obnova podpornega zidu na cesti
R2-409/303 v km 3.70 - 3.76 Grčare-
vec. Ocenjena vrednost vseh del:
25,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so sprejem-
ljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
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 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 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 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 - vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za Obnova podpornega zidu na cesti
R2-409/303 v km 3.70 - 3.76 Grčarevec.“
- B.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 5. 2000
od 13. 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 po-
nudbe: če vrednost javnega naročila prese-
ga 30,000.000 SIT se zahteva bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 3 % od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
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 sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudniki mo-
rajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k po-
nudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahte-
vane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega 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 naro-
čila 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-25024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: Limbuš.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: ureditev ceste R2-435/1431 sko-
zi naselje Limbuš. Ocenjena vrednost vseh
del: 65,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali nes-

prejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 4.5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba za
Ureditev ceste R2-435/1431skozi naselje
Limbuš.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 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 po-
nudbe: če vrednost javnega naročila prese-
ga 30,000.000 SIT se zahteva bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 3 % od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
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 sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega 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 naro-
čila 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-25025
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: Frajham-Zarja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del: modernizacija ceste RT 935/9042
Frajham-Zarja. Ocenjena vrednost vseh del:
63,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so sprejem-
ljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izve-
sti 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 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba za
Modernizacija ceste RT 935/9042 Fraj-
ham-Zarja.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 5. 2000
od 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 po-
nudbe: če vrednost javnega naročila prese-
ga 30,000.000 SIT se zahteva bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 3 % od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
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 sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega 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

Ob-25026
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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: Poljane-Karteljevo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: preplastitev hitre ceste H1-221
Poljane-Karteljevo. Ocenjena vrednost
vseh del: 79,998.987 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so sprejem-
ljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
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 1 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 Ljublja-
na, 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.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba za
Preplastitev hitre ceste H1-221 Polja-
ne-Karteljevo.“ - F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 5. 2000
od 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 po-
nudbe: če vrednost javnega naročila prese-
ga 30,000.000 SIT se zahteva bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 3 % od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
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 sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega 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 naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

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

lo je bil objavljen dne 6. 8. 1999 pod št.
Ob-9458.

Direkcija RS za ceste

Št. 35306-0001/00 Ob-25027
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica, 064/801-459.

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

3. Kraj izvedbe: naselje Smokuč, Žirov-
nica.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

1. 1. izdelava projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja in projekta za iz-
vedbo,

1. 2. dobava in montaža male čistil-
ne naprave velikosti 500 PE.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
17,000.000 SIT, vrednost del pod točko
1.1. je 600.000 SIT, vrednost del pod toč-
ko 1.2. je 16,400.000 SIT.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: predvidena je
oddaja del po sklopih, kot jih vsebujeta
točka 1.1. in 1.2.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: na-
men gradbenih del je izdelava male čistilne
naprave velikosti 500 PE.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi svojo teh-
nologijo in tip čistilne naprave.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

Pričetek del:
pod 1.1. je 24. 5. 2000, dokončanje

24. 7. 2000,
pod 1.2. je 24. 8. 2000, dokončanje

24. 10. 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica,
telefon št. 064/801-459.

b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati proti plačilu
do dne 5. 5. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo znaša 5.000 SIT. Znesek je potrebno
virmansko nakazati na žiro račun Občine
Žirovnica, št. 51530-630-50293, sklic na
številko 35306-0001/00. Ob dvigu razpi-
sne dokumentacije je potrebno predložiti
kopijo virmanskega naloga kot dokazilo o
plačilu navedenega zneska.

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

b) Polni  naslov,  kamor  je  potrebno
predložiti  ponudbe:  zapečatene  kuverte,
jasno  označene  z  napisom  “Ne  odpiraj  –
ponudba  za  izdelavo  projektov  PGD  in
PZI  ter  dobavo  in  montažo  male  čistilne
naprave velikosti 500 PE“ ter z naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani morajo ponudni-
ki predložiti na naslov Občina Žirovnica,
sprejemna pisarna, Breznica 3, 4274 Ži-
rovnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 8. 5. 2000
ob 13. uri v prostorih Občine Žirovnica, Brez-
nica 3, Žirovnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od vrednosti javnega raz-
pisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: plačilo 60 dni po izstavitvi ustreznega
dokumenta.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma nastopajo skup-
no z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje po-
nudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena
60 %, garancija za dobro delovanje čistilne
naprave 20 %, reference 20 %.

16. Morebitne dodatne informacije so po-
nudnikom na voljo pri Bernardi Resman, tel.
064/801-459.

17., 18.
Občina Žirovnica

Št. 227/00 Ob-25036
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grad, Grad 172, 9624 Grad,
tel: 069/55-09-120, faks 069/55-31-525.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Grad.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: moderniza-
cija lokalne ceste LC 197100 Radovci-Vi-
donci-Otovci.

Ocenjena vrednost celote je 60,000.000
SIT.

(b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 7. 2000, dokončanje del 30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grad, Grad 172, 9264 Grad, kontaktna
oseba: Lidija Krpič, tel. 069/55-09-120,
faks 069/55-31-525.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
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tacija je na voljo od 7. 4. 2000 do 18. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 15.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
51900-630-76272, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – modernizacija lo-
kalne ceste LC 197100 Radovci-Vidonci-
Otovci.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Grad, Grad 172,
9264 Grad, osebno v tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ Ne odpiraj – Ponudba
za modernizacijo lokalne ceste LC 197100
Radovci-Vidonci-Otovci!” Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov odpošiljatelja – po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi občine
Grad, Grad 172, 9264 Grad.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe,
katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev na izstavljene začasne in končne obra-
čunske situacije.

12. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: na javni razpis se lahko prijavi
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registri-
rana za dejavnost ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna
dovoljenja.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po preteku roka določe-
nega za oddajo ponudb.

V primeru, da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije posreduje Lidija Krpič, Ob-
čina Grad, tel: 069/55 09 120 ali
069/55-31-525.

17., 18.
Občina Grad

Št. 012-1/99-13  Ob-25044
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina, Mozirje, Savinjska c. 7, 3330
Mozirje, 063-833-255.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Rečica ob Savinji.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: priključna
cesta na regionalno cesto Renek – Spod-
nja Rečica. Ocenjena vrednost 14,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja po podpisu pogodbe, rok za dokončanje
30. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozir-
je, tel. 063-833-255 Vinko Jeraj, po pred-
hodni najavi.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 15.000
SIT, na ŽR Občina Mozirje št.
52810-630-10098.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska c.
7, 3330 Mozirje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 4. 2000 ob 13. uri
v sejni sobi Občine Mozirje, Savinjska c. 7,
3330 Mozirje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni
zahtev.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la po mesečnih situacijah z rokom 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do roka za odpiranje
ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije na Občini Mozirje
Jeraj Vinko.

17., 18.
Občina Mozirje

Št. 34405-1/2000 Ob-25047
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks (068) 30-61-130.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje občine Čr-
nomelj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova ob-
činskih cest v letu 2000. Ocenjena vred-
nost del je 70,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja vseh del skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varianta sprejemlji-
va.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 15. 5. 2000
do 15. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj, tel. (068) 30-61-100, soba 24, Sreč-
ko Janjoš.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT, ŽR občine Črnomelj št.
52110-630-40302 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo Obnova občinskih cest v letu
2000”.

8. (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 Črnomelj, Trg svobo-
de 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna,
soba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 9.30, sejna soba Občine Čr-
nomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 5% ponujene vrednosti del
s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la po mesečnih situacijah po dejanskih koli-
činah in enotnih cenah v roku 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 9. 5. 2000 do 9. ure.
Po tem roku naročnik lahko v primeru umika
vnovči garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, ugodnosti, reference.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremeniti
dinamiko izvedbe del glede na dotok finanč-
nih sredstev v proračun občine.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18.
Občina Črnomelj
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek

V javnem razpisu za najem zunanjih pre-
vozov za celoto oziroma po blagovnih sku-
pinah, JZ RTV, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24380,
Št. 097/2000, se 9. (c) točka pravilno gla-
si: Znesek in način plačila za razpisno doku-
mentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za 5.950 SIT po enodnevni naja-
vi po telefaksu in na podlagi dokazila o vpla-
čilu z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja.

Uredništvo

Št. 102/2000 Ob-24723
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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije PGD, PZR, PZI in PID ter
investicijski nadzor za področje strojne
in elektro energetike.

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: projektanti strojne in elektro
smeri, pooblaščeni inženirji za strojne in
elektro instalacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov, pravilnik o podrob-
nejši vsebini projektne dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
spisek projektantov – inženirjev z referen-
cami na podobnih projektih.

6.
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, komercialna služba, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana, pri Jožetu Fekonji, tel.
175-21-93, faks 175-21-86.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. 4. 2000 do 14. 4. 2000 med 8. in
12. uro.

(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 navedbo davčne številke in sede-
ža 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 – 102/2000). Dodatne in-
formacije so na voljo v pisni obliki na faksu
175-21-86.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 4. 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. 102/2000
– izdelava projektne dokumentacije.

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:
3. 5. 2000 ob 10. uri.

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%
SIT od vrednosti razpisa.

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:
ponudnik mora biti včlanjen v Inženirsko
zbornico Slovenije in ostale zahteve po raz-
pisni 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): cena
70%, plačilni pogoji 10%, reference 10%,
rok izvedbe 10%.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki naj bi imeli reference z izvedenimi deli
na projektih v podobnih situacijah.

19., 20.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 353 -00 Ob-24724
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, Celje, tel.
063/425-255, faks 063 /441-800.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje svet-
lobno prometne signalizacije na področ-
ju Mestne občine Celje. Ocenjena vred-
nost naročila je 20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Celje.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-

nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: v razpisni dokumentaciji.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni
dokumentaciji.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko potegujejo tudi za del storitev:
dela se oddajo v celoti.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: samo na osnovi raz-
pisne dokumentacije.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: kot je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe,
do junija leta 2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje, tel.
063/425-255, faks 063/441-800, tajniš-
tvo. Kontaktna oseba Jure Ocvirk.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dvig razpisne doku-
mentacije je možen do petka 14. 4. 2000,
vsak delavnik med 8. in 12. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Mestna
občina Celje, na račun številka:
50700-630-9010105, pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo prispeti
na naslov najkasneje do petka, 28. 4. 2000
do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, komisija ne bo obravnava-
la in jih bo zaprte vrnila ponudniku.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje, tel. 063/425-255, faks
063/441-800, tajništvo, Slavica Založnik.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici, z navedbo točnega naslova ponud-
nika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za redno vzdrževanje svetlobno
prometne signalizacije!“

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi na-
ročnika dne 3. 5. 2000 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih zavarovanj resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vredno-
sti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodili
o izvrševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim nosilcem ponudbe.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje izpolnjevanja pogojev,
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do odpiranja
ponudb 3. 5. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. čl. ZJN): Izhodišča
so natančneje določena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: cena in refe-
rence.

18. Druge informacije o naročilu: Najniž-
ja ponudbena cena, še ne predstavlja naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanih, z ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva, ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

19., 20.
Mestna občina Celje

Ob-24725
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263
Kuzma, tel. 069/55-58-016, faks
069/55-58-018.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba komasacije.

– elaborat obstoječega stanja zemljišč
na komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-
masacijskem območju,

– elaborat nove razdelitve zemljišč na ko-
masacijskem območju,

– idejna zasnova ureditve komasacijske-
ga območja.

Ocenjena vrednost naročila je
16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: k.o. Trdkova.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek, dokončanje
kakor sama izvedba komasacijskih del je v
odvisnosti od Republike Slovenije, Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no - Javni razpis za zbiranje zahtevkov za
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 2000. Kolikor Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no vlogi ne bo ugodila, se dela v predmetu
javnega naročila ne bodo izvajala.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kuzma, Kuzma 24, Kuzma, Občinska
uprava.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom, na žiro račun 51900-630-76059
s pripisom “javni razpis za storitve“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 3. maja
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kuzma, Občinska

uprava, Kuzma 24, 9263 Kuzma, ali oseb-
no na Občinsko upravo občine Kuzma, Kuz-
ma 24, z napisom “Ponudba - ne odpiraj“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. maj 2000 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Kuzma.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10 % od orientacij-
ske vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po obra-
čunskih situacijah opravljenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokaz o registraciji podjetja ter plačilna spo-
sobnost, reference za podobna dela, cena,
opcija ponudbe in plačilni pogoji, zavarova-
nje kvalitete izvedenih del.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. april 2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Matiš Milan,
tajnik, tel. 069/55-58-016.

Občina Kuzma

Št. 343-7/00-132 Ob-24726
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): prva alinea 1. točke 3.
člena ZJN - javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za vzdr-
ževalna dela na gozdnih cestah v držav-
nih in zasebnih gozdovih na območju
Občine Kočevje.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ko-
čevje.

5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), zakon
o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 - člena 41
in 56).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

b)
8. Trajanje naročila ali datuma pričetka

in dokončanja storitve: do 30. 11. 2000, z
možnostjo podaljšanja naročila.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo Obči-

na Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Ko-
čevje, pri Borutu Hočevarju, tel.
061/851-390.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom na račun številka
51300-630-10077 - občinski proračun pri
APP Kočevje.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000, do 8. ure,
v zapečateni ovojnici, z napisom “Javni raz-
pis - vzdrževalna dela na gozdnih cestah v
državnih in zasebnih gozdovih na območju
Občine Kočevje” z navedeno številko obja-
ve v Uradnem listu RS.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kočevje, Oddelek
za gospodarstvo, turizem in gospodarske
javne službe, Ljubljanska c. 26., 1330 Ko-
čevje (soba št. 27).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: zakon o izvrševa-
nju proračuna.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jo mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe 3. 5. 2000,
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): ponud-
bena cena, fiksnost cen oziroma način obli-
kovanja cen, pogoji plačila (minimalni rok
plačila 60 dni), usposobljenost in referen-
ce, izkušnje naročnika s ponudnikom, celo-
vitost ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: Zavod
za gozdove - OE Kočevje, Rožna ul. 39,
Zavolovšek Vekoslav - tel. 061/853-331.

19., 20.
Občina Kočevje

Št. 020—45/00-04 Ob-24773
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, 1000
Ljubljana, Dunajska 48, faks
061/178-74-22.

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: nadgradnja informacijskih
rešitev za podporo delovanju MOP/GIC.

Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in implementira
na sedežu naročnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
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osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodila so sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira
samo za razpisano delo kot celoto.

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 7 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 1000 Ljublja-
na, Dunajska 48, Nevenka Omahne, 3. nad-
stropje, tel. 061/178-73-43.

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

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

predložiti ponudbo: 8. 5. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložiš-
če, II. nadstropje, tel. 061/178-73-20.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje
in prostor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48,ma-
la sejna soba 3.nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik finansira
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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik;

– samostojnih podjetnikov posamezni-
kov 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 prispev-
ke;

– 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: 8. 5. 2000
(datum predložitve ponudbe iz 10. točke te
objave).

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

– kvaliteta in celovitost ponujene rešitve,
maks. 30 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine
in reference ponudnika, maks. 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– relevantne ugodnosti, maks. 5 točk,
– izvedbeni rok, 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 Tomaž Pe-
tek,svetovalec ministra tel.
061/178-73-43.

19.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 287/00 Ob-24829
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Polzela, Polzela 8, 3313
Polzela, tel. 063/703-32-11, faks
063/703-32-23.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovno šolo v Občini Polze-
la za šolsko leto 2000/2001,
2001/2002 in 2002/2003.

4. Kraj izvedbe: Občina Polzela.
5. a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila z zakonom ni rezervi-
rana za specifičen poklic, če ponudnik iz-
polnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in
je registriran za opravljanje zahtevanih stori-
tev.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi za
samo del storitev: ponudniki lahko oddajo
ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop
relacij ali za vse relacije.

Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisa-
ne variante.

8. Trajane naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: šolsko leto
2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003
pričetek 1. 9. 2000, zaključek 30. 6. 2003.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela. Kon-
taktna oseba Eva Lenko (ob dvigu predložiti
dokazilo o plačilu za razpisno dokumenta-
cijo).

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 21. 4. 2000 v
času uradnih ur občinske uprave v tajništvu.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.000 SIT in se nakaže na žiro račun
občine št. 50750-630-10308 z namenom
nakazila: javni razpis - prevozi.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 2000 do 10. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj-ponudba za
šolske prevoze“ in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Polzela.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5 % ocenjene vrednosti naročila in mora
biti v veljavi 60 dni po izteku od razpisnega
roka.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so v celem šolskem letu fiksne in vključujejo
davek na dodano vrednost, za šol. l.
2001/2002 in 2002/2003 se cene dolo-
čijo z aneksom k osnovni pogodbi.

Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Ra-
čun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči
mesec. Rok plačila je 30 dni po potrditvi
računa.
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14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno javno naročilo: pisna 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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 28. 4. 2000 po
10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): ponud-
bena cena (60%), reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (10%).

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni od odpiranja pogodb.

19., 20.
Občina Polzela

Št. 306/2000 Ob-24836
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefo-

na in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Odde-
lek za gospodarske javne službe in promet,
Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljub-
ljana 061/306-17-28, faks 061/12-59-268.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (zakon o javnih naročilih – Ur. l. RS, št.
24/97, 3. člen, v nadaljevanju ZJN): javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: Obnova Hribarjevega na-
brežja II: faza.

Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje obnove je
45 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, kontaktna
oseba Mira Škof, Trg Mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana, tel. 306-17-28,
soba 412/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT se plača po
računu, ki ga izda Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, MOL, MU.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. aprila 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-

delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IVI.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis -
obnova Hribarjevega nabrežja II. faza“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. aprila
2000 ob 8.30, v II. nadstropju, soba 215,
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Trg mladin-
skih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu je dodeljeno javno naroči-
lo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Stane Vidmar,
tel. 306-17-28.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 344-04-02/2000-33 Ob-24969
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Občina Gornja Radgona, Partizanska ul. 13,
9250 Gornja Radgona, faks 069/62-438.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje Občine
Gornja Radgona.

4. a) Vrsta storitev in obseg zahtevanih
gradbenih del in ocenjena vrednost celote
in delov, ki se bodo oddajali posamično:
modernizacija cest v Občini Gornja Rad-
gona 2000:

– ceste Vratja vas - Vratji vrh,
– ceste Plitvica - Lutverci,
– ceste Plitvica (krožno),
– ceste Lomanoše - Lešane,
– ceste Črešnjevci.
Ocenjena vrednost naročila je

89,450.000 SIT.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možna je ponudba za ce-
lotno storitev ali za posamezno cesto.

c)
5. a) Kjer je potrebno, spremenljivost

ali nespremenljivost variant: variante niso
možne.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: pričetek del v 15 dneh po
podpisu pogodbe. Rok za dokončanje del
navede ponudnik in ne sme biti daljši od 60
dni.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, pri
Jožici Kovač Štefur, tel. 069/61-671, po
predhodnem telefonskem dogovoru.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: rok za dvig razpisne
dokumentacije je 21. 4. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): v višini
10.000 SIT, na ŽR 51910-630-76108.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za dostavo ponud-
be je do 9. 5. 2000, do 10. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska ulica 13, 9250 Gornja Radgo-
na z oznako “Ne odpiraj - ponudba moder-
nizacija cest v Občini Gornja Radgona
2000).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 v sejni sobi Občine Gornja Rad-
gona, ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
ponudnik navede plačilne pogoje, pri kate-
rih je pripravljen zagotoviti fiksnost cene.
Avansa ni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpisana pogodba se-
stavljena po zahtevah iz razpisne dokumen-
tacije.

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 biti registriran za opravljanje
razpisanih del.

14. Datum do katerega ponudniki ne
smejo umakniti ponudbe: od dne odpiranja
ponudb 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bilo predhodne objave namere o naročilu.

18. Prvi neuspeli javni razpis: ni.
Občina Gornja Radgona

Št. 34405/0004/2000 Ob-24991
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
izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: razpis se nanaša na
izbiro najugodnejšega izvajalca rednih
vzdrževalnih del na gozdnih cestah:
grederiranje, obnova gramoznega slo-
ja z dosutjem gramoza, komprimiranje
vozišča, ročno in strojno čiščenje cev-
nih propustov in cestnega telesa, sa-
nacija in izgradnja cevnih propustov
ipd.

Ocenjena vrednost naročila je:
13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la na javnih in poteh in gozdnih cestah v
Občini Trebnje.

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 8. 5. 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
9. 5. 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 oz-
načene z napisom: “Ponudba – vzdrževanje
gozdnih cest 2000. Ne odpiraj“ in številko
objave v Uradnem listu RS ter oznako po-
nudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2000 ob
12. uri na naslovu: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, v sejni sobi v II. nad-
stropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ni potrebno.

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: naročnik bo vsa razpi-
sana 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, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do konca roka za
oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo:

– ponudbena cena za enoto in plačilni
pogoji,

– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– 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 eventualno 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. 90315-5/2000-4 Ob-24993
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
njo nalogo in sicer:

3.1. Vzdrževanje PP Inkat
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca in prostorih naročnika.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe,
dokončanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 4. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 19. 4. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb 19. 4. 2000 ob 10. uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v prit-
ličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe ni po-
trebna.

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: ponudnik ima lahko
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 4. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to na-
ročilo je bil objavljen dne 17. 3. 2000
pod št. 23247, objava o izidu: to je druga
objava.

Geodetska uprava RS
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Št. 922-00-14/97 Ob-25012
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
1000 Ljubljana, Dunajska 48, faks
061/178-74-19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava operativnega
programa odvodnje in čiščenja odpad-
nih voda območij poselitve (aglomera-
cij) velikosti med 2000 in 15 000 PE in
pod 2000 PE na občutljivih področjih
Republike Slovenije.

Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in
1/96), uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaže-
nja (Ur. l. RS, št. 8/96), uredba o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komu-
nalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96,
dopolnilo 90/98), uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz objektov reje do-
mačih živali (Ur. l. RS, št. 10/99), pravilnik
o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l.
RS, št. 46/97, dopolnila 52/97, 54/98).

(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 ne more kandidira
za posamezni del razpisanega dela, ker je
naloga celovita.

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 7 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 1000 Ljublja-
na, Dunajska 48, Mani Šefran, II. nadstrop-
je, tel. 061/178-73-20.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 8. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložišče,
II.nadstropje, tel. 061/178-73-20.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 10. uri, Ministrstvo za okolje
in prostor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48,
soba št. 32, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: niso
zahtevane.

13. Glavni pogoji glede finansiranja 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 za-
konom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. 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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik - posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
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 prispevke;
– 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: 8. 5. 2000
(datum predložitve ponudbe iz tč. 10 te ob-
jave).

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika, max. 30 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
max. 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 6 točk,
– podatki, opremljenost, max. 4 točke.
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 dr. Metka
Gorišek, tel. 061/17-87-383.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-25022
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: sanitarni ob-
jekti na počivališčih ob državnih cestah
v Republiki Sloveniji.

Ocenjena vrednost: 30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: lokacije počivališč na-

vedene v razpisni dokumentaciji. (Poglav-
je 6).

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 za naslednja dva sklopa naročila ločeno
ali za naročilo v celoti:

1. kemični sanitarni objekti,
2. obstoječi (klasični) sanitarni objekti.

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 pričeti izvajati v roku 10 dni po skle-
nitvi pogodbe in storitve opravljati do
31. 12. 2001.

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, kon-
taktna 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: 10. 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
označene z napisom “Ne odpiraj! – Ponud-
ba za sanitarne objekte na počivališčih ob
državnih cestah v Republiki Sloveniji“ -
M.R.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila (ozi-
roma vrednost ponujenih sklopov) presega
25,000.000 SIT se zahteva bančna garan-
cija za resnost ponudbe v višini 3 % od oce-
njene vrednosti javnega naročila, ki mora
veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila 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 dokumentaci-
ji. (Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: 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 jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

DNS – 3283 Ob-25048
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradnja temelja za re-
zervni transformator GT3 v NE Krško.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne, po razpisni dokumenta-
ciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je najka-
sneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe,
konec del pa v roku 2 mesecev po pričetku
del.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, nabava – lokalna nabava, so-
ba 202 – Vlasta Kozole.

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

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, (soba 235
– pošta).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 9. uri v Nuklearni elektrarni
Krško (soba 223).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 3%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 3. 6.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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: 3. 5. 2000
po 14. uri.

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

– reference ponudnika,
– reference predlaganih ljudi,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev:

– organizacija dela v elektrarni,
– zagotavljanje kvalitete,

– finančno poslovanje ponudnika (finanč-
na poročila),

– ponudbena cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– za tehnični del Jože Kerin,

tel.0608/242-138, faks 0608/21-528,

– za komercialni del Vlasta Kozole, tel.
0608/242-489, faks 0608/21-006.

19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-25085
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, 064/741-243.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije večnamenske dvorane
Bled in za ureditev centra Bled:
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Bled.
(a) Navedba o tem ali je izvedba naročila

te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za specifičen poklic:
v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo javno naročilo:
zakon o javnih naročilih, zakon o graditvi
objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni mogoče deliti na
posamične storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po določilih razpi-
sne dokumentacije.

(b) Ali lahko ponudnik ponudi le svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 3 dni
po podpisu pogodbe, dokončanje celotne
storitve 180 dni od dneva podpisa pogod-
be. Podrobneje so vmesni roki opisani v
razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bled, Cesta Svobode 13, Bled.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 80.000 SIT na žiro račun
Občina Bled, št. 51540-630-50251, sklic
na številko: 00 714 195 s pripisom: javni
razpis za projektno dokumentacijo Center
Bleda.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta Svobo-
de 13, 4260 Bled.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 13. uri, Občina Bled, Cesta
Svobode 13, Bled.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
– sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v sklopu ponudbene doku-
mentacije predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 500.000 SIT, veljav-
no do izteka veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisane
storitve oddal enemu izvajalcu, ki lahko an-
gažira podizvajalce, skladno s pogoji, nave-
denimi v razpisni dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno - poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: po zahtevah razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 7. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena tudi v razpisni dokumentaciji:

– ponudbena cena,
– ponudbeni rok,
– finančno stanje ponudnika,
– reference ponudnika,
– predložitev ustreznejše variante, gle-

de na tisto v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu se pridobijo pri Do-
minvest Jesenice, d.o.o., C. M. Tita 18,
4270 Jesenice, Jože Zidar, u.d.i.g., tel.
064/831-680, faks 064/861-241.

Občina Bled

Zbiranje ponudb

Št. 098/00 Ob-24855
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, faks 175 2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 54. člen ZJN – zbiranje
ponudb.

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

trebno dobaviti: 28 kosov elektronke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje tudi za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
18,000.000 SIT.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Čufarjeva ul.,
soba 10 pri Brigiti Majdič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 11. 4. 2000
do 14. 4. 2000 med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu št. 061/175
21 85 in na podlagi dokazila o vplačilu.
Način plačila je negotovinski, na račun RTV
Slovenija, pri Novi Ljubljanski banki, št. rač.
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(št. razpisa) in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 2000 do 15. ure v
vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. RTV 098/2000 – elektronke. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov po-
nudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 13. uri v Komercialni službi,
Čufarjeva ul.,  v sobi št. 14.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 500.000 SIT.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

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

– cena blaga po posameznih artiklih,
– kakovost blaga,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok, način dobave, garancija

dobav in odzivni čas,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15., 16., 17.

Javni zavod RTV Slovenija

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 799-03-2/00-3113 Ob-24744
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnika za dobavo čistil in
sredstev za osebno higieno zaprtih oseb za
potrebe Uprave RS za izvrševanje kazen-

skih sankcij sta ponudila najugodnejšo ce-
no za zahtevane artikle.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– čistila – Fripak, d.o.o., Tomšičeva 30,
2000 Maribor,

– sredstva za osebno higieno – SIJ,
d.o.o., Lobodova 9, 1230 Domžale.

6. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.

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

7. Pogodbena vrednost:
– čistila: 19,986.428,40 SIT,
– sredstva za osebno higieno:

8,847.257 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– čistila: 36,791.360,54 SIT,

19,986.428,40 SIT,
– sredstva za osebno higieno:

14,215.565,85 SIT, 8,847.257 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19359.

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 311-03/00-3113 Ob-24745
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik za dobavo ekstra lah-
kega kurilnega olja za energetske potrebe
zavodov za prestajanje kazni zapora, in si-
cer ZPKZ Dob pri Mirni, ZPKZ Koper, ZPKZ
Maribor – Oddelek Murska Sobota in PD
Radeče je ponudil najugodnejšo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, slovenska naftna
družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
– Zavod za prestajanje kazni zapora Dob

pri Mirni,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Ko-

per,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Ma-

ribor – Oddelek Murska Sobota,
– Prevzgojni dom Radeče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje
za energetske potrebe:

– ZPKZ Dob pri Mirni – predvidena koli-
čina 740.000 l,

– ZPKZ Koper – predvidena količina
55.000 l,

– ZPKZ Maribor – Oddelek Murska So-
bota – predvidena količina 15.000 l,

– PD Radeče – predvidena količina
125.000 l.
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7. Pogodbena vrednost: 51,267.920 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,799.000 SIT, 51,267.920 SIT,
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19360.

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 3/2000 Ob-24746
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: 30. 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 50% celotne-
ga obsega razpisane vrste blaga v I. skupini
in 100% razpisane vrste blaga v II. skupini,

– da zagotavlja rok dobave, najkasneje v
10 dneh,

– 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
vsebine javnega naročila, ki je predmet raz-
pisa, oskrboval najmanj 5 poslovnih part-
nerjev,

– da zagotavlja dostavo predračunov,
– da zagotavlja dobavo fco ekonomat na-

ročnika – razloženo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: sposobnost je priznana, po
posamezni skupini, naslednjim dobavite-
ljem:

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana; skupina: I. in II.,

– Viva Dental, d.o.o., Ljutomerska 17,
Ormož; skupina: I.,

– Interdent, d.o.o., Trnoveljska c. 9, Ce-
lje; skupina: I.,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana; skupina: I. in II.,

– Dentalia, d.o.o., Celovška 197, Ljub-
ljana; skupina: I. in II.,

– Farmadent, d.o.o., Zagrebška 91, Ma-
ribor; skupina I.

6. (a) Kraj dobave: fco ekonomat naroč-
nika – razloženo.

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

I. zobozdravstveni potrošni material,
II. materiali in pripomočki za RTG v

zobozdravstvu.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana na

podlagi cenikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. za to skupino se upošteva najnižja cena

po artiklu, na podlagi cenikov (zahtevano je
bilo 50% pokritje skupine),

II. 7,984.289,32 SIT, 5,319.826,41
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21440.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor

Št. 088/99 Ob-24747
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena in plačilni po-
goji, tehnična ustreznost in drugi kriteriji kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Philips digital video Systems
GmbH, Weiterstadt, Nemčija.

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

trebno dobaviti: digitalna video mešalna
miza in dvokanalni digitalni video efekt
– 1 komplet.

7. Pogodbena vrednost: 53,676.150 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,831.424,98 SIT, 46,216.488,15
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999.

Javni zavod
RTV Slovenija

Št. 0048-308/77-11-99 Ob-24750
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis brez
omejitev za nakup stanovanj.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
19. 1. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na ponovni javni razpis za nakup
stanovanj so prispele tri veljavne ponudbe.
Na javnem odpiranju ponudb je bila zaradi
formalne nepopolnosti izločena ena ponud-
ba. Pri analizi ponudb je naročnik izločil eno
ponudbo, ker ni ustrezala vsem zahtevam iz
razpisne dokumentacije. Ker naročniku po
pregledu ponudb nista ostali popolni in us-
trezni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, po-
novni javni razpis ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15028.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/86-99 Ob-24751
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (v nadalje-
vanju: javni razpis).

3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis je prispelo 6 ve-
ljavnih in popolnih ponudb. Pri analizi po-
nudb je naročnik izločil ponudbe, ki niso
ustrezale vsem zahtevam iz razpisne doku-
mentacije kot neustrezne. Upoštevajoč vsa
ponderirana merila iz razpisne dokumenta-
cije je naročnik med popolnimi in ustreznimi
ponudbami izbral najugodnejše ponudnike
za posamezne artikle oziroma sklope iz raz-
pisne dokumentacije, in sicer:

– Pletilstvo Jakopina – Kepic Mija s.p.
za artikle pod sklopom 1 (pulover zimski
moder);

– Arex, d.o.o., za artikle pod sklopom 3
(maska zaščitna s filtrom in torbico);

– javni razpis ni uspel za artikle pod sklo-
pom 2 (kapa s ščitnikom – modra), ker za ta
sklop nista prispeli veljavni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Pletilstvo Jakopina – Kepic Mija s.p.,
Dvorje 22, Cerklje,

– Arex, d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-

nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

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

– pulover zimski moder: 299 kosov,
– maska zaščitna s filtrom in torbico:

299 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
– 2,810.899 SIT z vključenim DDV (Ple-

tilstvo Jakopina – Kepic Mija s.p.),
– 9,749.194 SIT z vključenim DDV

(Arex, d.o.o.).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
cem nastopa ponudnik Arex, d.o.o., v vred-
nosti 3,686.670 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za sklop 1: 8.690 SIT/enoto brez dav-

ka, 7.900 SIT/enoto brez davka,
– za sklop 3: 30.400 SIT/enoto brez

davka, 22.800 SIT/enoto brez davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999,
Ob-15890.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Ob-24752
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski in-

štitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17,
tel. 137-53-57 (centrala), faks 137-54-13.

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

3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je po
točkovanju tehnične karakteristike, ponud-
bena cena, garancijski rok in servis ter refe-
rence za dobavo aparature dobila najvišje
število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merel, d.o.o., Ob gozdu 25,
Selnica ob Dravi.

6. (a) Kraj dobave: Kmetijski inštitut Slov-
enije v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gelski permeacijski kro-
matograf za čiščenje rastlinskih vzorcev.

7. Pogodbena vrednost: 7,570.234 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,138.000 SIT, 7,570.234 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.

Kmetijski inštitut Slovenije

Ob-24755
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika z dne 8. 3. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):  ustreznost glede na kvalitetne
kriterije, ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– SL-MED, d.o.o., Ljubljana, za dobavo
Kodak Tmat G, IR in ENB filmov ter RTG
fiksirja in RTG razvijalca 2 × 201 Kodak;

– Auremiana, d.o.o., Sežana za dobavo
Imation XM 30*30 trifilma.

6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: filmi in kemikalije za RTG.

7. Pogodbena vrednost:
– SL-MED, d.o.o., Ljubljana:

20,528.503,90 SIT brez vključenega DDV,
– Auremiana, d.o.o., Sežana:

1,538.655,20 SIT brez vključenega DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za radiografske dvoslojne ortokromat-

ske filme visoke občutljivosti: 1,538.655,20
SIT, 265.406 SIT,

– za radiografske dvoslojne ortokromat-
ske filme srednje občutljivosti, enoslojne fil-
me za laserski imager, enoslojne filme za
slike iz katodne cevi CRT multiformat kame-
re in kemikalije: 21,018.835,90 SIT in
11,915.979,30 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19563.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-24765
1. Naročnik, poštni naslov: Dijaški dom

Murska Sobota, Tomšičeva 15, 9000 Mur-
ska Sobota.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo kurilnega olja.

3. Datum izbire: 9. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja na-

ročnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 2 točki,
– celovitost opisa ter skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana, Du-
najska 50, 1527 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Murska
Sobota, Tomšičeva 15, Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava kuril-
nega olja – ekstra lahko EL, 200.000
litrov.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,70 SIT, 70,90 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 11. 2. 2000.

Dijaški dom Murska Sobota

Št. 118 Ob-24890
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) kvaliteta: 30%,
b) ponudbena cena: 30%,
c) plačilni pogoji: 25%,
d) reference: 15%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) OVO, d.o.o., Ankaran – III. skupina,
b) Agroind, d.d., Vipava – I. skupina,
c) Celjske mesnine, d.d., Celje – V.

skupina,
d) Kruh, d.d., Koper – VII. skupina,
e) Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana – II.

skupina,
f) Droga, d.d., Portorož – III.skupina,
g) Jestvina, d.d., Koper – II., III. in V.

skupina,

h) Mlekarna Planika, d.o.o., Kobarid
– I. skupina,

i) Žito, d.d., Ljubljana – IV. in VII. sku-
pina,

j) Sanabor Srečko, s.p., Ilirska Bistri-
ca – II. in III. skupina,

k) Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljub-
ljana – I., IV. in VI. skupina,

l) Agraria, z.o.o., Koper – II. in III. sku-
pina,

m) Ilirija, d.d., Ilirska Bistrica – I., III.
in V. skupina,

n) Mlinotest, d.o.o., Ajdovščina – VII.
skupina,

o) Mariva, d.o.o., Portorož – IV. in VI.
skupina,

p) KGZ Postojna, z.o.o., Postojna –
V. skupina,

q) Mlinko, Koritnik Oskar, s.p., Seno-
žeče – III. skupina,

r) Ter. pan, d.o.o., Sečovje – VII. sku-
pina,

s) Ceglar Darko, s.p., proiz. in prod.
konzumnih jajc, Pobegi – III. skupina.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 35, 6310 Izola.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in prehrambeni iz-
delki.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: neprimerljive.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19903.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 21-12/2000 Ob-24894
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljub-
ljanska cesta 38, 1330 Kočevje, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

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

3. Datum izbire: 22. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja ponudbena cena,
– fiksne cene v času pogodbnega roka,
– zamik plačila 60 dni od dneva prispet-

ja računa,
– dobavni roki in garancija za razpisani

material,
– boniteta ponudnika,
– reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CMC Ekocon, d.o.o., Tbili-
sijska 81, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vodovodni material za iz-
gradnjo vodovoda Kočarji–Mačkovec.

7. Pogodbena vrednost: 9,561.132,23
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3, število

popolnih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,724.743,01 SIT, 9,561.132,23 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22370.

Hydrovod Kočevje-Ribnica

Št. 8120/993/2000 Ob-24896
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174-24-42.

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):
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika (5% delež),
– reference proizvajalca (20% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za dobavo kapastih steklenih izola-

torjev, se kot najugodnejša ponudba izbere
ponudba ponudnika Elektronabava, d.d.,
Cesta 24. junija 3, Ljubljana,

– za dobavo obešalnega materiala,
se kot najugodnejša ponudba izbere po-
nudba ponudnika Dalen, d.o.o., Šlandrova
10, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dobava na lokacije
enote ELES-a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: po specifikaciji iz ponudbe-
ne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
– kapasti stekleni izolatorji: 5,828.025

SIT,
– obešalni material: 7,934.629,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
– kapasti stekleni izolatorji: 4,897.500

SIT,
– obešalni material: 4,325.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kapasti stekleni izolatorji: 5,828.025

SIT, 5,563.250 SIT,
– obešalni material: 8,749.959,52 SIT,

7,934.629,40 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.

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

Št. 46/00 Ob-24897
1. Naročnik, poštni naslov: Dijaški dom

Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Za skupino I/1 – meso in mesni izdelki:

1. Mesarstvo Nikl, Nikl Kristjan s.p.,
Betnavska c. 122, Maribor,

2. Babič Stevo, s.p., Mesarija in pre-
delava mesa, V zavoju 32/c, Maribor;

Za skupino I/2 – mleko in mlečni izdelki:
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
2. Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d.,

Vinarska c. 5, Vipava,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

82, Petrovče,
4. Ledo, d.o.o., Slovenija, Kamniška

25, Ljubljana,
5. Mariborska mlekarna, d.d., Osoj-

nikova ul. 5, Maribor,
6. Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaš-

ka c. 39, Maribor;
Za skupino I/3 – kruh in pekovski izdelki:

1. Pekarna Jager, d.o.o., Ul. Kraljevi-
ča Marka 6, Maribor,

2. Majer’s, d.o.o., Gregorčičeva 24,
Maribor,

3. Agro Styria, d.o.o., Pesnica pri Ma-
riboru 48, Pesnica pri Mariboru,

4. Kruh pecivo, d.d., Maribor, Ul. Jo-
žice Flander 2, Maribor;

Za skupino I/4 – razni prehrambeni iz-
delki:

1. Fructal Živilska industrija, d.d., To-
varniška 4, Ajdovščina,

2. Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaš-
ka c. 39, Maribor,

3. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj;
Za skupino II – gorivo – kurilno olje ek-

stra lahko:
1. Horizont, d.o.o., Vodovodna 30,

Maribor,
2. Petrol, Slovenska naftna družba,

d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana,
3. OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska

7, Koper.
6. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Drava

Maribor, Smetanova ulica 67, 2000 Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in prehrambeni iz-
delki, kurilno olje.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I/1. meso in mesni izdelki: 13,536.000

SIT, 12,405.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki:

5,452.513,50 SIT, 3,023.539 SIT,
3. kruh in pekovski izdelki:

4,718.100 SIT, 3,546.500 SIT,
4. razni prehrambeni izdelki:

4,136.692 SIT, 3,732.540 SIT;
II. kurilno olje: 7,632.500 SIT,

7,249.000 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.

Dijaški dom Drava Maribor

Št. 122/2000 Ob-24898
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije
7a, 4000 Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotov-
ljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti

meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena. Vsa merila so v enakem raz-
merju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh in pekovske izdelke:
– Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 5, 4202 Naklo,
– Pekarna Planika, Triglavska 43,

4260 Bled,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
2. za meso in mesne izdelke:
– Arvaj Anton, s.p., Mesarija, Britof

25, 4000 Kranj,
– Mesarija in prodaja na drobno, Franc

Gregorc, s.p., Golniška 6, 4000 Kranj,
– Celjske Mesnine, d.d., Cesta v Tr-

novlje 17, 3000 Celje,
– Mesnine dežele Kranjske – Šavs

Anton, s.p., Maistrov trg 7, 4000 Kranj,
– Pomurka, trženje Ljubljana, d.o.o.,

Parmova 45, 1000 Ljubljana,
– Jurmes, d.d., trženje in inženiring,

Ulica L. Dobrotinška 15, 3230 Šentjur;
3. za mleko in mlečne izdelke:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana;
4. za sadje in zelenjavo:
– Tuti fruti, Naklo, d.o.o., Glavna ce-

sta 28, 4202 Naklo;
5. za zmrznjene in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš;
6. za jajca:
– Jurmes, d.d., trženje in inženiring,

Ulica L. Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
7. za mlevske izdelke in testenine:
– Mercator gorenjske, d.d., Kidriče-

va 54, 422 Škofja Loka;
8. za sirup in sadne sokove:
– Mercator gorenjske, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
9. za ostalo prehrambeno blago:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Simo-

na Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000
Kranj in podružnične šole Center, Goriče,
Primskovo in Trstenik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po raz-
pisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 37,000.000 SIT, in sicer:

a) za kruh in pekovske izdelke ca.
11,000.000 SIT,

b) za meso in mesne izdelke ca.
12,666.000 SIT,

c) za mleko in mlečne izdelke ca.
3,376.000 SIT,

d) za sadje in zelenjavo ca. 4,100.000
SIT,

e) za zmrznjene in konzervirane ribe ca.
500.000 SIT,

f) za jajca ca. 425.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.

950.000 SIT,
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h) za sirupe in sadne sokove ca.
650.000 SIT,

i) za ostalo prehrambeno blago ca.
3,508.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 10 do 14% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola Simona Jenka

Št. 091-2-13/00 Ob-24899
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– strokovne zahteve 50%,
– cena 50%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tehnooptika Smolnikar,
d.o.o., Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo ce-
lice, Lipičeva 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: invertni mikroskop, fluo-
rescenca, avtomatska fotografija.

7. Pogodbena vrednost: 6,876.992 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,172.476,62 SIT, 6,036.084,60 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.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 0048-308/91-6-99 Ob-25003
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
23. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 6 ve-
ljavnih in popolnih ponudb. Pri analizi po-
nudb je naročnik upošteval konkretne po-
datke iz ponudb in dodatnih obrazložitev
ponudnikov. Upoštevajoč vsa merila iz raz-
pisne dokumentacije je največje število točk
dosegla ponudba ponudnika Eurolesco,
d.o.o., zato je naročnik za izdelavo, dobavo
in montažo pisarniške in druge notranje
opreme na PP Vrhnika izbral ponudbo tega
ponudnika kot najugodnejšo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Eurolesco, d.o.o., Tržaška
371, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Policijska postaja Vrh-
nika, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava, dobava in mon-
taža pisarniške in druge notranje opre-
me po količinah in specifikaciji iz razpisne
dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 8,929.536,28
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik nastopa s podizvajalcem v višini
100% ponudbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,852.515,20 SIT brez DDV,
7,503.812 SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13545.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 232 Ob- 24834
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člena ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: BTS Company, d.o.o., Bra-
tislavska 5, Ljubljana.

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

(b) Vrsta in količina blaga: CNC stružnica.
7. Pogodbena vrednost: 22,253.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,310.500 SIT, 22,253.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19973.

Fakulteta za strojništvo

Št. 0048-308/68 Ob-25017
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (v nadalje-
vanju javni razpis).

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 17. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 4 ve-
ljavne ponudbe, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti izlo-
čena ena ponudba. Naročnik je pri analizi
ponudb ugotovil, da ostale tri ponudbe us-
trezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije
ter je upoštevajoč vsa ponderirana merila iz
razpisne dokumentacije izbral najugodnej-
šega ponudnika, in sicer:

– UNI & FORMA d.o.o. za artikle pod
sklopom 2 (anorak dežni);

– javni razpis ni uspel za artikle pod sklo-
pom 1 (rokavice zimske-usnjene), ker za ta
sklop naročniku po pregledu ponudb nista
ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov;

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: UNI & FORMA
d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: anorak dežni: 1000 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 20,825.000
SIT, z vključenim DDV;

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam (podatke od 4. do 10. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
oddano po delih!): izbrani ponudnik nasto-
pa s podizvajalcem, v višini 20% ponudbe-
ne vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za sklop 1: javni razpis ni uspel;
Za sklop 2:
– vrednost najnižje ponudbe: 17.500

SIT/enoto brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 20.790

SIT/enoto brez davka.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82, z dne 8. 10. 1999, obja-
va št. 13020;

Ministrstvo za notranje zadeve

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

Ob-24766
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod-ka-

nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila: dokazila po dokumenta-
ciji za ugotavljanje sposobnosti, cena, rok
odziva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sposobnost se prizna naslednjim izvajal-
cem:

– CE-KA, d.d., Lava 9, 3000 Celje,
– Kujundžič Zijad, s.p., Kvedrova ul. 11,

3310 Žalec,
– Gradnje Žveplan, d.o.o., Ulica heroja

Lacka 8, 3000 Celje,
– Gradnje Polak, s.p., Primož 34a, 3230

Šentjur pri Celju.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrže-
vanje vodovodnega in kanalizacijskega
sistema – izvedba gradbenih del ob ok-
varah na cevovodih (vodovod, kanaliza-
cija) in izvedba osnovnih montažnih del.
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Kraj: Celje z okolico.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 934.566,50 SIT, 575.831 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, Ob-21946.

13.
Vodovod-kanalizacija,

javno podjetje, d.o.o., Celje

Ob-24827

1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki in-
štitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana, tele-
faks 061/132-10-76.

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):
– za skupini A in B:

Merilo Vrednost
1. cena 50%
2. kakovost

in tehnične karakteristike 20%
3. reference 10%
4. pogarancijsko vzdrževanje

in tehnična pomoč 10%
5. garancijska doba 10%
Skupaj: 100%

– za skupino C:
Merilo Vrednost

1. cena 100%
Skupaj 100%

Način uporabe meril: v razpisni doku-
mentaciji.

Naročnik je ugotovil, da nobena od ve-
ljavnih in popolnih ponudb ne ustreza zah-
tevam razpisne dokumentacije glede bis-
tvenega elementa ponudbe – cene. Cene v
obeh ponudbah bistveno odstopajo od raz-
pisane, zato naročnik ne bo oddal javnega
naročila nobenemu od ponudnikov.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
Skupina A:

– en linearni pospeševalnik,
– komplet obsevalnega pribora,
– ena obsevalna miza,
– en večlistni kolimatorski sistem,
– en sistem za digitalno verifikaci-

jo obsevalnih polj,
– en računalniški verifikacijski si-

stem,
– seti najpomembnejših oziroma

najpogosteje uporabljenih rezervnih de-
lov za posamezne sklope opreme;

Skupina B:
– demontaža stare aparature,
– izdelava projekta,
– adaptacija prostora,
– montaža nove aparature,
– pridobitve vseh dovoljenj;

Skupina C:
– štiri laserji pozicijski.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Skupina A: 357.033,292,60 SIT,

357,024.133,20 SIT,
Skupina B: 115,291.861,11 SIT,

66,722.181,40 SIT,
Skupina C: 1,854.496 SIT,

3,454.741,36 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis se ponovi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 98 z dne 3. 12. 1999.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 2-1646/00 Ob-24900
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 30 točk,
– reference: 20 točk,
– rok izvedbe: 30 točk,
– tehnologija izvedbe: 10 točk,
– kadrovska zasedba: 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: RGS – Rudarstvo-grad-
beništvo-sanacije, d.d., Dimičeva 16,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija predora Po-
čehova na železniški progi Ljublja-
na-Šentilj, po projektu št.
21/101-96/POC-IRGO Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
509,906.938,96 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: SŽ – Želez-
niško gradbeno podjetje, ob Zeleni jami 2,
Ljubljana.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 758,687.730,85 SIT,
411,520.364,08 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 344-04-3/99 Ob-24902
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-

žana, Partizanska cesta št. 4, 6210 Seža-
na, kontaktna oseba Uroš Colja inž. gr., tel.
067/31-401, faks 067/72-498.

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

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena: 80%,
– rok za izvedbo razpisnih del: 5%,

– referenčna lista: 7%,
– najugodnejši garancijski pogoji: 3%,
– najugodnejši kreditni pogoji: 3%,
– druge ugodnosti ponudnika: 2%.
Ponudnik je bil izbran predvsem na pod-

lagi cenenosti ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska cesta 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba zemeljskih,
betonskih in asfalterskih del s talno in
vertikalno prometno signalizacijo pri ob-
novi odseka lokalne ceste Veliki Dol–
Pliskovica, v dolžini 1000 m in 5,5 m
širine asfalta ter obojestranska tampon-
ska bankina 0,5 m.

7. Pogodbena vrednost: 19,510.550 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,510.550 SIT, 30,625.762,65 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-20788.

Občina Sežana

Št. 05167/00 Ob-24903
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2.
3. Datum izbire: 28. 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: Gradbeništvo Koračin, s.p.
Dolnja težka voda 37, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Veli-
ka loka.

7. Pogodbena vrednost:
36,856.046,40 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,790.593 SIT, 36,856.046,40 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-21488.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-24904
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 29. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): določena v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad, d.d., Novo mesto,
Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: center ravnanja z od-
padki Dolenjske – izgradnja čistilne na-
prave Brusnice.
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7. Pogodbena vrednost: 49,971.324,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,188.175 SIT, 49,971.324,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19999.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Št. 110-1/00 Ob-25014
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. Primorje d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina + SGP Kraški zidar,
Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja avtoceste Ko-
per – Lendava, odsek Kozina – Klanec
od km 6,700 do km 11,500; cestninska
postaja Kozina – čelna cestninska po-
staja in cestninska postaja na priključku
Kozina.

7. Pogodbena vrednost:
771,223.889,98 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

891,372.117 SIT, 771,223.889,98 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: razpis za pred-
hodno ugotavljanje sposobnosti je bil ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 56/98 z dne 7. 8.
1998.

13.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 012-1/00-13 Ob-25045
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-

zirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire);
– ponudbena cena s kreditiranjem ozi-

roma obresti,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika in podizvajalcev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: JP Komunala Mozirje, Pra-
protnikova 36, Mozirje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: gradbena in obrt-
niška dela za objekt Kanalizacija – Po-
vezovalni kanal Rečica ob Savinji – Pri-
hova.

7. Pogodbena vrednost: 39,253.792 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51.486.064 SIT in 35.524.923 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dve
ponudbi izločeni kot neveljavni .

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 11. 2.
2000 Ur. l. RS, št. 11-12/2000.

14.
Občina Mozirje

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 0048/308/97-8-99 Ob-24740
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
31. 1. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 9 ve-
ljavnih in popolnih ponudb. Pri ocenjevanju
ponudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji, pri čemer
je v skladu s pridržkom iz razpisne doku-
mentacije interpoliral vmesne vrednosti raz-
reda posameznega merila ter upošteval kon-
kretne podatke iz ponudb in dodatnih obraz-
ložitev ponudnikov. Glede na to, da je naj-
večje število točk dosegla ponudba
ponudnika SPL Ljubljana, d.d., je le-ta iz-
bran kot najugodnejši ponudnik in ponuja
storitev po ceni 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SPL Ljubljana, d.d., Franko-
panska 18a, 1519 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje storitve upravljanja stanovanj MNZ,
in sicer izvajanje organizacijsko administra-
tivnih, tehnično strokovnih, finančno raču-
novodskih in knjigovodskih ter pravno pre-
moženjskih opravil, vezanih na upravljanje
stanovanj Ministrstva za notranje zadeve na
celotnem območju Republike Slovenije in s
tem povezanih storitev, ki se nanašajo na
upravljanje v večstanovanjskih hišah v smi-
slu 24. člena stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91).

Izvajanje navedene storitve se nanaša na
ca. 823 stanovanj, katerih količina se glede
na prodaje in vračanje ter dodatne nakupe
stanovanj, spreminja.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost: 15,000.000 SIT, za enolet-
no obdobje.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– vrednost najvišje ponudbe (cena, izra-

žena kot manipulativni stroški posredovanja
pri izvajanju investicijskih in vzdrževalnih del
na stanovanjskih enotah MNZ): 15% od
vrednosti izvedenih del,

– vrednost najnižje ponudbe (cena, izra-
žena kot manipulativni stroški posredovanja
pri izvajanju investicijskih in vzdrževalnih del
na stanovanjskih enotah MNZ): 0% od vred-
nosti izvedenih del.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 10. 12.
1999, objavlja št. 16886.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 403-6/2000 Ob-24741
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jese-
nice.

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

3. Datum izbire: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Varnost Kranj, d.d., Kranj,
Bleiweisova 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
varovanje parkirišča za tovorna vozila
na Spodnjem Plavžu.

7. Pogodbena vrednost: 9,730.506,24
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,475.008 SIT, 9,730.506,24 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

Občina Jesenice

Št. 159/00 Ob-24742
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bel-

tinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za podeli-
tev koncesije pod določenimi pogoji iz raz-
pisa.

3. Datum izbire: 14. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): stopnja strokovne usposob-
ljenosti, kvaliteta, ekonomičnost in zanes-
ljivost sistema; ugodnosti, ponujena cena
plina, priključka; reference ponudnika;
rok izgradnje sistema in celovitost ponud-
be.

Izbran ponudnik je ponudil najkrajši rok
izgradnje sistema, nudi najugodnejši si-
stem, najugodnejšo ceno plina in priključ-
ka ter nudi najboljše ugodnosti konceden-
tu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
1527 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja in upravljanje omrežja ter distribuci-
ja zemeljskega plina v Občini Beltinci.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Občina Beltinci

Št. 05/99 Ob-24743
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena vrednost, popust na
trajanje zavarovanja, generalni popust na
AO, popust na kasko zavarovanje, popust
na paketno zavarovanje, cenitev pri naroč-
niku ali na servisu, odzivni čas na prijavo
škodnega primera, določitev dvornega ce-
nilca, plačilni pogoji, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovanje motornih vozil.

7. Pogodbena vrednost: 7,045.999 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,443.765 SIT, 6,975.840 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 12 z dne 11. 2.
2000; Ob-20674.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 196/2000 Ob-24753
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1502 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja naročila s pred-
hodno izvedenim javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): konkurenčnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CETIS, grafično podjetje,
d.d., Čopova 24, 3001 Celje, P.P. 1023.

6. (a) Kraj dobave: fco Banka Slovenije,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet dobave je tisk in
dobava tobačnih znamk, in sicer v koli-
čini 311,000.000 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 144,863.800
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje ponudbe je
148,036.000 SIT, vrednost najnižje ponud-
be pa 144,863.800 SIT.

11., 12., 13., 14.
Ministrstvo za finance

Št. 196/2000 Ob-24754
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za finance, Župančiče-
va 3, 1502 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja naročila s pred-
hodno izvedenim javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): konkurenčnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: CETIS, grafično podjet-
je, d.d., Čopova 24, 3001 Celje, P.P.
1023.

6. (a) Kraj dobave: fco Banka Slovenije,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet dobave je tisk in
dobava sodnih in upravnih kolkov, in si-
cer v količini 64,000.000 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 28,857.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje ponudbe je
29,632.000 SIT, vrednost najnižje ponud-
be pa 28,857.600 SIT.

11., 12., 13., 14.
Ministrstvo za finance

Št. 025-8/2000-17 Ob-24908

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: 17. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: 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 a), b) in c) EURO Prevajalska

agencija, Regentova 20, 2000 Maribor,
– naloga d) Studio ritem d.o.o., Ribarje-

vo naselje 21, 9220 Lendava,
– naloga f) Andragoški zavod Maribor,

Ljudska univerza, Maistrova 5, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a), b) in c) storitev prevajanja in lekto-

riranja iz slovenskega v angleški jezik in
obratno, iz slovenskega v nemški jezik
in obratno, iz slovenskega v italijanski
jezik in obratno,

d) storitev prevajanja in lektoriranja
iz slovenskega v madžarski jezik in
obratno,

f) storitev lektoriranja slovenskih tek-
stov.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga a), b) in c) 2,600.000 SIT,
– naloga d) 300.000 SIT,
– naloga f) 300.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: za vsako od

razpisanih nalog pod a), b), c), d) in f) sta
prispeli po dve ponudbi; za nalogo pod e) je
prispela ena ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– naloga a): najnižja 5.983 SIT, najvišja
10.149 SIT,

– naloga b): najnižja 5.983 SIT, najvišja
10.149 SIT,

– naloga c): najnižja 5.983 SIT, najvišja
10.149 SIT,

– naloga d): najnižja 9.314 SIT najvišja
10.149 SIT,

– naloga f): najnižja 713 SIT, najvišja
2.725 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: za na-
logo e) storitev prevajanja in lektoriranja iz
slovenskega v hrvaški jezik in obratno je
razpis ponovljen.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 025-8/2000-16 Ob-24909

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: 16. 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 nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga a) EURO Prevajalska agencija,

Regentova 20, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) storitev prevajanja in lektoriranja

iz slovenskega v hrvaški jezik in obrat-
no.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga a) 300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za razpisano

nalogo a). je prispela ena ponudba.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v
skladu s 3. odstavkom 34. člena zakona o
javnih naročilih bo sklenjena neposredna
ponudba z edinim ponudnikom.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 022-36/00  Ob-25035

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana za po-
trebe Agencije RS za kmetijske trge in raz-
voj podeželja.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen JN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker je veljav-
no ponudbo predložil samo en ponudnik
(34. člen ZJN).

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Javni razpis za to naročilo je bil ob-

javljen v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 16-17/2000 dne 25. 2. 2000 pod št.
Ob-21901 in popravek v Uradnem listu RS,
št. 19/2000 dne 3. 3. 2000, pod št.
Ob-22509.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 642/5 Ob-24907

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: pod-
jetje je za izvedbo tovrstnih del usposob-
ljeno – strokovno in tehnično in je istoča-
sno tudi edini razvijalec, konstruktor in
proizvajalec opreme z dovoljenjem za
vgradnjo na SŽ za zavarovanje cestno že-
lezniških križanj.

3. Datum izbire: 29. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): podjetje Iskra sistemi je za iz-
gradnjo tovrstnih objektov edino usposob-
ljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizva-
jalec te opreme in ima edino v Sloveniji
dovoljenje za vgradnjo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Sekcija SVTK Celje -
CPr - DK “Limbuš” v km 4+342.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  naprave za zavarovanje
cestno železniških križanj.

7. Pogodbena vrednost:
47,556.750,64 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.,
SVTK Celje

Št. 643/5 Ob-24905

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: pod-
jetje je za izvedbo tovrstnih del usposob-
ljeno – strokovno in tehnično in je istoča-
sno tudi edini razvijalec, konstruktor in
proizvajalec opreme z dovoljenjem za
vgradnjo na SŽ za zavarovanje cestno že-
lezniških križanj.

3. Datum izbire: 29. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): podjetje Iskra sistemi je za iz-
gradnjo tovrstnih objektov edino usposob-
ljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizva-
jalec te opreme in ima edino v Sloveniji
dovoljenje za vgradnjo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Sekcija SVTK Celje -
CPr - DK “Limbuš” v km 5+855.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  naprave za zavarovanje
cestno železniških križanj.

7. Pogodbena vrednost:
39,999.999,55 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.,
SVTK Celje

Št. 3283 Ob-24982

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točke zakona o javnih naro-
čilih se odda javno naročilo brez javnega
razpisa firmi Westinghouse, ker je edina
sposobna za dobavo statorskega paketa
elektromotorja z navitjem in je tudi verifici-
rana kot edina na podlagi zahtevanih pred-
pisov.

3. Datum izbire: 15. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens Westinghouse Ser-
vice Company, 4400 Alafaya Trail, Orlan-
do, Florida 32826-2399, United States.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  1 komad statorskega pa-
keta elektromotorja z navitjem.

7. Pogodbena vrednost: 22,757.867 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 43/2000 Ob-24878

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. 
3. Datum izbire: 17. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da podjetje Energetika
na omenjeni trasi že izvaja dela gradnje pli-
novoda, zato se zaradi skupnih tras in nuj-
nosti obnove vodovoda na tem istem ob-
močju, ki se mora izvajati sočasno z gradnjo
plinovoda, v investicijo oziroma gradbišče
na območju Vevče–Kašelj vključi tudi JP
VO-KA. Kot izvajalec za obnovo vodovoda
se potrdi isti izvajalec kot za gradnjo plino-
voda, tj. Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18,
Ljubljana. Cene gradbenih del za obnovo
vodovoda iz ponudbenega predračuna so
primerljive s cenami, ki jih je izvajalec pred-
ložil na javni razpis naročniku gradnje plino-
voda (JP Energetika Ljubljana) in je bil na
podlagi tako podane ponudbe tudi izbran
kot najugodnejši ponudnik za izvajanje del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  obnova vodovoda
Vevče–Kašelj – II. faza.

7. Pogodbena vrednost:
44,606.959,30 SIT (brez DDV).

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-25020

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).
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Nadgradnjo obstoječe programske opre-
me pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Re-
publiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le
programska hiša, ki je to programsko opre-
mo razvila, ker ima samo ta hiša pravice
intelektualne lastnine nad programsko opre-
mo in ustrezno usposobljene kadre potreb-
ne za izvedbo naročila.

Razvoj in nadgraditev programske opre-
me za podporo sistemu kartice zdravstve-
nega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.

3. Datum izbire: 29. marec 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): za izvedbo je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, kadri ali pravicami intelektualne last-
nine (tretji odstavek 1. točke 55. člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
zavoda,

– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacij-
sko podporo,

– da je izvajalec aktivno in uspešno so-
deloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zava-
rovanja v Posavju.

Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AUDAX d.o.o., Tbilisijska 59,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoje-

čih programskih rešitev za podporo kar-
tice zdravstvenega zavarovanja,

– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih sto-
ritev,

– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske

opreme.
7. Pogodbena vrednost: 5,964.024 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z

omenjenim izvajalcem je bila za potrebe uved-
be sistema kartice v pilotski regiji Posavje že
sklenjena pogodba št. 1500-10/3-98 z dne
16. 3. 1998, zato se za navedeno naročilo
sklene aneks k obstoječi pogodbi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-25030
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).

Nadgradnjo obstoječe programske opre-
me pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Re-
publiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le
programska hiša, ki je to programsko opre-
mo razvila, ker ima samo ta hiša pravice
intelektualne lastnine nad programsko opre-
mo in ustrezno usposobljene kadre potreb-
ne za izvedbo naročila.

Razvoj in nadgraditev programske opre-
me za podporo sistemu kartice zdravstve-
nega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.

3. Datum izbire: 27. marec 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): za izvedbo je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, kadri ali pravicami intelektualne last-
nine (tretji odstavek 1. točke 55. člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
zavoda,

– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacij-
sko podporo,

– da je izvajalec aktivno in uspešno so-
deloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zava-
rovanja v Posavju.

Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LIST d.o.o., Menardova 32,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoje-

čih programskih rešitev za podporo kar-
tice zdravstvenega zavarovanja,

– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih stori-
tev,

– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske

opreme.
7. Pogodbena vrednost: 17,638.046 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z

omenjenim izvajalcem je bila za potrebe
uvedbe sistema kartice že sklenjena pogod-
ba št. 1500-10/31-99 z dne 13. 10. 1999,
zato se za navedeno naročilo sklene aneks
k obstoječi pogodbi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-25031
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).

Nadgradnjo obstoječe programske opre-
me pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Re-
publiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le
programska hiša, ki je to programsko opre-
mo razvila, ker ima samo ta hiša pravice
intelektualne lastnine nad programsko opre-
mo in ustrezno usposobljene kadre potreb-
ne za izvedbo naročila.

Razvoj in nadgraditev programske opre-
me za podporo sistemu kartice zdravstve-
nega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.

3. Datum izbire: 28. marec 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo, kadri ali pravicami intelek-
tualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
zavoda,

– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacij-
sko podporo,

– da je izvajalec aktivno in uspešno so-
deloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zava-
rovanja v Posavju.

Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nova vizija d.o.o., Ljubljan-
ska 42, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoje-

čih programskih rešitev za podporo kar-
tice zdravstvenega zavarovanja,

– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih stori-
tev,

– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske

opreme.
7. Pogodbena vrednost: 7,316.741 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z

omenjenim izvajalcem je bila za potrebe uved-
be sistema kartice v pilotski regiji Posavje že
sklenjena pogodba št. 1500-10/5-98 z dne
16. 3. 1998, zato se za navedeno naročilo
sklene aneks k obstoječi pogodbi.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 3283 Ob-25049
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: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija je ugotovila,
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da je za izvedbo javnega naročila usposob-
ljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zah-
tevano tehnično opremo, z ustreznimi stro-
kovnimi kadri in s pravicami intelektualne
lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Krško, Gub-
čeva 2, Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje storitev iz obsega TO.VZ.ISI.

7. Pogodbena vrednost:  11,199.672 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 6414-1/00 Ob-24738
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 15. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri ter
zahtevano tehnično opremo.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika, tehnična
oprema in kadrovska struktura.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod MISSS, Kunaverjeva
2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva so namenjena izvaja-
nju dejavnosti informiranja in svetova-
nja za mlade, ki bo mladim v Sloveniji
omogočala dostop do informacij, po-
membnih zanje.

7. Pogodbena vrednost: 22,539.764 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Ob-24767
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod -

kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, Celje, faks
063/42-50-310.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - javno naroči-
lo brez javnega razpisa.

3. Datum izbire: 17. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): usposobljenost, cena, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Protok, d.o.o., Cesta III/13,
Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vnos priključkov v geoinformacijski si-
stem vodovoda mesta Celje v izbrani
programski opremi ARC Info.

7. Pogodbena vrednost: 8,500.000 SIT
brez DDV.

8., 9., 10., 11.
JP Vodovod - kanalizacija Celje, d.o.o.

Št. 3/2000 Ob-24874
1. Naročnik, poštni naslov: Vrhovno so-

dišče RS, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zaradi večletnih izkušenj pri po-
sameznih projektih načrtovanja in upravlja-
nju lokalnih računalniških mrež naročnika je
izvajalec edini  usposobljeni ponudnik, ki
razpolaga tako z ustrezno tehnično opremo
kot tudi ustreznimi strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AStec, d.o.o., Tržaška ce-
sta 118, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovanje in upravljanje na področju
lokalnih računalniških omrežij in stori-
tev v teh omrežjih ter nadzora izgradnje
in izvedbe v omrežjih.

7. Pogodbena vrednost:  ocenjeno na
16,184.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Vrhovno sodišče RS

Št. 3/2000 Ob-24875
1. Naročnik, poštni naslov: Vrhovno so-

dišče RS, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3.točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec s svojimi storitvami dol-
goročno sodeluje pri zasnovi in vzpostavitvi
informacijskega sistema naročnika, ki vse-
buje definicijo sistemske arhitekture in po-
samezne konkretne projekte računalniško
podprtih sodnih postopkov in registrov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Prosoft Consulting, d.o.o., Ljublja-
na, Slomškova 11, Ljubljana, p.p. 4341.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– svetovanje pri postavitvi in imple-

mentaciji arhitekture informacijskega si-
stema sodišč in implementaciji izvedbe-
nih projektov računalniško podprtih si-
stemov poslovanja sodišč;

– neodvisno preizkušanje in ocenje-
vanje sistemske programske in strojne
opreme v posameznih fazah projektov;

– spremljanje projektov.
7. Pogodbena vrednost: ocenjeno na

70,048.327,72 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Vrhovno sodišče RS

Št. 3/2000 Ob-25147
1. Naročnik, poštni naslov: Vrhovno so-

dišče RS, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi komercialne in teh-
nične ocene je bila ponudba izvajalca oce-
njena kot najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Advant, d.o.o., Vodovodna
101, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
dobava inštalacijskega materiala in iz-
vedba potrebnih instalacijskih del, ki
so potrebna za dogradnjo računalniš-
ke mreže na lokaciji sodne stavbe v
Novem mestu, Jerebova ulica 2 in so
določena v tehničnih zahtevah naroč-
nika.

7. Pogodbena vrednost: ocenjeno na
10,459.351 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,306.053,50 SIT in 10,731.001 SIT.
11.

Vrhovno sodišče RS

Št. 44/2000 Ob-24876
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. 
3. Datum izbire: 22. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): javno naročilo je bilo oddano
na podlagi izjave Inštituta za varovanje
zdravja Republike Slovenije z dne 22. 3.
2000, v kateri izjavlja, da se dejansko sta-
nje, opredeljeno v izjavi Ministrstva za
zdravstvo RS z dne 14. 1. 1999 ni v niče-
mer spremenilo, zato je Inštitut za varova-
nje zdravja Republike Slovenije, Trubarje-
va 2, Ljubljana, edini izvajalec za opravlja-
nje strokovnega nadzora zdravstvene us-
treznosti pitne vode.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Inštitut za varovanje zdravja Re-
publike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strokovni nadzor zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode.

7. Pogodbena vrednost:
47,850.649,64 SIT (brez DDV).

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

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. 118 Ob-24884
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

no dobaviti: nabava zdravil skupine D.
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost naročila 243,000.000
SIT, razdeljena na naslednje skupine:

a) material za vakuumski odvzem krvi –
7,000.000 SIT,
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b) diagnostična sredstva in vitro –
37,500.000 SIT,

c) material za inkontinenco – 8,000.000
SIT,

d) obvezilni material – 29,000.000 SIT,
e) material za oskrbo rane in stome –

5,000.000 SIT,
f) rokavice – 9,500.000 SIT,
g) papir, folije in indikatorji za sterilizaci-

jo – 6,500.000 SIT,
h) sredstva za higieno in dezinfekcijo –

12,000.000 SIT,
i) brizge, igle in drugi medicinski pripo-

močki za invazivno dajanje terapije –
21,000.000 SIT,

j) šivalni material in mehanski šivi –
23,000.000 SIT,

k) inplantati: leče, ušesne proteze, žilne
šroteze, endoproteze kolkov – 15,000.000
SIT,

l) material za enoskopsko in klasično ki-
rurgijo – 8,000.000 SIT,

m) osteosintetski material – 15,000.000
SIT,

n) rezila, laboratorijska in lekarniška ste-
klovina in druga ovojnina – 4,500.000 SIT,

o) papir in elektrode za medicinske apa-
rature – 6,000.000 SIT,

p) ostali medicinsko potrošni material –
36,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev od sklenitve pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola, uprava – tajništvo; kontakt-
na oseba je Biserka Benedetti, tel. 066/
606-306, po predhodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  do 17. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 11.900 SIT (DDV
vključen) in se plača virmansko na žiro ra-
čun: 51430-603-31364.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, 6310 Izola, uprava - tajništvo,
prevzemnica Biserka Benedetti.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
–  9. 5. 2000 ob 10. uri za skupine: A, B

in N,
– 10. 5. 2000 ob 10. uri za skupine: C,

D, E in G,
– 11. 5. 2000 ob 10. uri za skupine: F,

H, I, O in P,
– 12. 5. 2000 ob 10. uri za skupine: J,

K, L in M.
Odpiranje bo v sejni sobi na naslovu na-

ročnika – odpiranje kvalifikacijskega in pred-
metnega dela.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika, kontaktna oseba je Rudi
Benko, univ. dipl. ek.  tel. 066/606-430.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Ur. l. RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999, Ob-2698.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 01.4-69/4-00 Ob-24885
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, tel. 062/771-
551, telefaks 062/772-451.

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

trebno dobaviti: pisarniški material:
A) splošni pisarniški material v skupni

vrednosti ca. 4,6 mio SIT;
B) predpisani obrazci v skupni vrednosti

ca. 7,9 mio SIT.
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. 12,5
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, Ptuj, prav-
na služba – kontaktna oseba je Aleksander
Voda, po predhodnem telefonskem dogo-
voru tel. 062/771-551 int. 105.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  najkasneje do 21. 4.
2000, ob predložitvi dokazila o plačilu raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  znesek 7.000 SIT, brezgo-
tovinsko na ŽR št. 52400-603-31317 s pri-
pisom “JR – pisarniški material”.

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. Jo-
žeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, tajništvo zavoda, Ema Flajšman.

Zapečatene kuverte, na katerih je napi-
san poleg naslovnika tudi naslov ponudni-
ka, 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 9. 5. 2000 ob 10. uri
na naslovu Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, uprava.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– 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 zagotavlja zahtevane letne količine

za najmanj 80% blaga iz podskupine oziro-
ma skupine razpisanega blaga;

– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco bolnišnica – razlo-

ženo;
– dostava cenikov vsake štiri mesece;
– da zagotavlja dobavni čas do 24 ur;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v

višini 10% od razpisane vrendosti 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
letna pogodba za dobavo posameznih sku-
pin blaga.

10.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča

Ptuj

Št. 01.4-68/4-00 Ob-24886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, tel. 062/771-
551, telefaks 062/772-451.

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

trebno dobaviti: izdelki iz tekstila.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca. 16,1
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, Ptuj, prav-
na služba – kontaktna oseba je Aleksander
Voda, po predhodnem telefonskem dogo-
voru tel. 062/771-551 int. 105.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  najkasneje do 21. 4.
2000, ob predložitvi dokazila o plačilu raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  znesek 7.000 SIT, brezgo-
tovinsko na ŽR št. 52400-603-31317 s pri-
pisom “JR – tekstil”.

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. Jo-
žeta 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.

6. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 5. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25,
Ptuj, uprava.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.
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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 zagotavlja zahtevane letne količine

za najmanj 80% blaga iz podskupine oziro-
ma skupine razpisanega blaga;

– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco bolnišnica – razlo-

ženo;
– dostava cenikov vsake štiri mesece;
– 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
letna pogodba za dobavo posameznih sku-
pin blaga.

10.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča

Ptuj

Št. 01.4-70/4-00 Ob-24887
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, tel. 062/771-
551, telefaks 062/772-451.

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

trebno dobaviti: nezdravstveni material:
A) material za popravila in vzdrževanje v

skupni vrednosti ca. 15,6 mio SIT,
B) pralna in čistilna sredstva v skupni

vrednosti ca. 7,2 mio SIT.
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. 22,8
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, Ptuj, prav-
na služba – kontaktna oseba je Aleksander
Voda, po predhodnem telefonskem dogo-
voru tel. 062/771-551 int. 105.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  najkasneje do 21. 4.
2000, ob predložitvi dokazila o plačilu raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  znesek 7.000 SIT, brezgo-
tovinsko na ŽR št. 52400-603-31317 s pri-
pisom “JR – nezdravstveni material”.

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. Jo-
žeta 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 8. 5. 2000 ob 10. uri
na naslovu Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, uprava.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

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

– 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 zagotavlja zahtevane letne količine

za najmanj 80% blaga iz podskupine oziro-
ma skupine razpisanega blaga;

– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco bolnišnica – razlo-

ženo;
– dostava cenikov vsake štiri mesece;
– da zagotavlja dobavni čas do 24 ur;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v

višini 10% od razpisane vrendosti 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 naročilu:
z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna po-
godba za dobavo posameznih skupin blaga.

10.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča

Ptuj

Št. 110-1/00 Ob-25015

Poziv
k predložitvi ponudb za javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

za gradnjo odseka HC Škofije–Srmin
od km 0,000 do km 2,400

1. Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji d.d. v skladu s 43. členom poglavja III.
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24 z
dne 5. 5. 1997) objavlja javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti: za gradnjo odseka HC Škofije–Srmin

2. Obseg ponudbenih del

Enota Količina

I. Trasa hitre ceste
1. Osnovna trasa HC v dolžini 2.400 m:

– preddela
– zemeljska dela

– izkop humusa m3 50.000
– izkop zemljine (vse kategorije) m3 260.000
– izkop zemljine (vse kategorije) m3 245.000

– voziščne konstrukcije m2 40.000
– odvodnjavanje

– kanalizacija ceste m 2.400
– revizijski jaški (različen ∅, komplet) kos 100
– prepusti (različen ∅, obbetonirano) m 485
– ploščati prepusti m 75

2. Deviacije
– deviacija 2-1, 1-1 km 0,685
– deviacija 2-1, 1-2 km 0,535
– deviacija 2-1, 1-2a km 0,350
– deviacija 2-1, 1-3 km 0,310
– deviacija 2-1, 1-4 km 0,290
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Enota Količina

3. Prometna oprema
– glavna trasa (brez pokritega vkopa) m 2.000
– deviacija in priključek Škofije m 3.200

4. Prestavitve komunalnih vodov in naprav
– elektrika
– vodovod
– kanalizacija
– TK vodi

5. Hortikulturna ureditev
6. Protihrupni ukrepi

– protihrupna ograja višine 3m m2 140
II. Pokriti vkop 8-1, Škofije m1 400
III.Objekti

1. nadvoz, 2-1, 4-1 m2 590
2. nadvoz, 2-1, 4-2 m2 750
3. podvoz, 2-1, 3-1 m2 300

3. Predvideni čas za izvedbo navedenih
del je za:

– dela pod I. točko trasa hitre ceste –
14 mesecev,

– dela pod II. točko pokriti vkop Škofije
– 10 mesecev,

– dela pod III. točko objekti – 8 mese-
cev;

od uvedbe izvajalca v delo.
4. Investicija bo financirana iz lastnih

sredstev Družbe za avtoceste v R Sloveniji,
DARS d.d.

5. Ocenjena vrednost vseh razpisanih
del je 3.900,000.000 SIT.

6. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.

Olajšave za domače ponudnike se ne
bodo upoštevale.

7. Prijave na javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa, pri čemer bo priznana spo-
sobnost ponudnikom za vsa razpisana dela
skupaj (sklopi I.–III.) ali ločeno po sklopih
(I., II., III.) razpisanih del, navedenih v točki
2., pri čemer morajo biti izpolnjene zahte-
ve, navedene v tem razpisu, za vsako po-
stavko del posebej.

8. Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvedbo razpisanih del, bodo v skla-
du z gornjim odstavkom in z 49. členom
poglavja III. zakona o javnih naročilih s pi-
snim vabilom pozvani k predložitvi ponudb
predvidoma v mesecu juliju 2000.

9. Pravilno in v celoti izpolnjeno doku-
mentacijo za javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
gradnjo odseka HC Škofije–Srmin, je po-
trebno v zapečateni kuverti dostaviti na na-
slov: Družba za državne ceste d.o.o, Tr-
žaška 19a, Ljubljana do vključno 12. 5.
2000 do 9. ure.

V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v 2. točki se prija-
va nanaša.

Odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 2000
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v 1. nadstropju.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

10. Ponudniki lahko dobijo dokumenta-
cijo za predhodno ugotavljanje sposobnosti

na spodaj omenjenem naslovu ob vplačilu
nevračljivega zneska v višini 60.000 SIT
(vključno z davkom na dodano vrednost) ali
v protivrednosti v katerikoli konvertibilni va-
luti. Vplačila morajo biti izvršena z bančnim
prenosom na bančni žiro račun št.:
50106-601-291863 za plačila v SIT ali za
plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.:
51774/7 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
Ljubljana v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o. s pripisom “za dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti”.

Ponudniku bomo na njegovo željo posla-
li razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za iz-
gubo ali prepozno dostavo. V razpisnem po-
stopku bodo upoštevani samo tisti ponudni-
ki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.

11. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu, in sicer od 7. 4. 2000 do 25. 4.
2000 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

12. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljnja podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na na-
slednjem naslovu: Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19 a, soba št. 103, 1109 Ljublja-
na, Slovenija, tel.: +386 61 178 83 31,
faks +386 61 178 83 32.

Družba za avtoceste
v Republiki Slovenije

Javni razpisi

Javni razpis

Št. 7083-2000/N2 Ob-25144
 V javnem razpisu za dodelitev sredstev

za sofinanciranje zdravstvenovzgojnih akcij
in gradiv za spodbujanje zdravih življenjskih
navad, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 29, z dne 31. 3. 2000, Ob-24490, se
druga točka popravi in se pravilno glasi:

2. Predmet javnega razpisa: sofinanci-
ranje zdravstvenovzgojnih akcij in gra-
div za spodbujanje zdravih življenjskih
navad v letu 2000.

Ministrstvo za zdravstvo

Popravek

V javnem razpisu za dodeljevanje posojil
in kapitalske naložbe v gospodarske družbe
za namene sanacije Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24550, se pod točko VII – postopek o
izbiri vlog, drugi odstavek popravi in se pra-
vilno glasi:

Komisija bo v času razpisa delovala kon-
tinuirano, odpiranje vlog bo vsak tretji po-
nedeljek v mesecu. Gospodarske družbe
bodo o izbiri razpisa obveščene v 45 dneh
po odpiranju vlog.

Uredništvo

Ob-24963

Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-
ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Občina Solčava

javni razpis
za izbiro izvajalca za kanalizacijski
sistem in čistilno napravo v Solčavi
izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev Phare, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija – Av-
strija 1998 št. SL – 9807.03.02. Na razpis
se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav, članic Evropske uni-
je in iz držav, prejemnic sredstev programa
PHARE. Tudi vgrajeni materiali in oprema
morajo izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba čistilne na-

prave Solčava (500 PE) in kanalizacijskih
kanalov od kraja Solčava do čistilne napra-
ve (v dolžini pribl. 1000 m). Lokacija del je
kraj Solčava.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela.

Predvideni čas pričetka del je največ 28
dni po podpisu pogodbe. Dela morajo biti
končana v 7 mesecih in v nobenem primeru
kasneje kot 31. marca 2001.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/92).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1997/1999 mora znašati najmanj
760.000,00 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih treh letih na vsaj treh projektih, pri kate-
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rih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljivi z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% vrednosti njegove ponud-
be v EUR ali SIT ali v protivrednosti v kateri-
koli konvertibilni valuti. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
zadnjega dneva za oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo pri Vodno-
gospodarskem Inštitutu, Hajdrihova 28 c,
1015 Ljubljana, tel: +386-61-1775-329,
faks +386-61-1264 162, Ljiljana Smiljić,
po vplačilu nevračljivega zneska 150 EUR
na ŽR št. 50106-601-263398 (za plačila v
tolarski protivrednosti) ali na ŽR št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri Novi
LB d.d. (za plačila v tuji konvertibilni valuti) s
pripisom »Za razpisno dokumentacijo za Ka-
nalizacijski sistem in čistilno napravo v Sol-
čavi«.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 10. aprila 2000 dalje
vsak delavnik od 9. do 11. ure. Za vse
dodatne informacije sta pooblaščena Ljilja-
na Smiljić, tel. +386-61-1775 329 in Igor
Kovačič, tel. +386-61-1775-300, faks
+386-61-1264 162. Za ponudnike bo,
pred ogledom kraja gradbišča, organiziran
informativni sestanek dne 19. aprila 2000
ob 11. uri zjutraj na naslovu: Občina Solča-
va, Solčava 16, 3335 Solčava.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 18. maja 2000 do 9. ure
zjutraj po lokalnem času na naslov: Vodno-
gospodarski inštitut, Hajdrihova 28 c, 1015
Ljubljana. Ovojnice morajo biti zaprte in ja-
sno označene: »Do not open – for Tender
Sewerage System and Waste Water Treat-
ment Plant in Solčava; Ne odpiraj – Ponud-
ba za razpis: Kanalizacijski sistem in čistilna
naprava v Solčavi«. Odpiranje ponudb bo
javno, isti dan, na istem naslovu ob 9.30 po
lokalnem času. Pri odpiranju ponudb lahko
sodeluje predstavnik ponudnika, ki se izka-
že s pisnim pooblastilom.

Občina Solčava

Ob-24966
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 Solčava announces

Invitation to Tender
for Sewage system and Waste Water

Treatment Solčava
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from Phare funds in the
framework of Phare CBC Programme Slov-

enia – Austria 1998 No.: SL – 9807.03.02.
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of Member States
of the European Union and of the benefici-
ary countries of the PHARE 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 the construc-
tion of the Waste Water Treatment Plant in
Solčava (500 PE) which will serve for treat-
ment of sewage water. Construction of sew-
ere main of about 1000 m from the village
to the plant The location of works is North-
ern part of Slovenia, Municipality Solčava.

In the case Tender’s value exceeds avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of Tender
Works.

The Works shall start at the latest 28
days after the signing of the Contract and
must be completed within 7 months and in
any event no later than on 31st March 2001.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for the contract award
will follow the Decentralised Implementa-
tion System Manual (DIS Manual, 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 1987/92).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1997/1999 of at least EUR
760.000;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have a validity of 120
days from the deadline for submission of
Tenders.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address
Vodnogospodarski Inštitut, Hajdrihova 28c,
1015 Ljubljana, phone: +386-61-1775
329, fax: +386-61-1264 162, Ljiljana
Smiljić upon payment of nonrefundable fee
of EUR 150,00 to the bank account No.
50106-601-263398 (for payment in SIT)
or to the bank account No.:
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova
LB d.d. (for payments in foreign convertible
currency) with the notice “For Tender Dos-
sier Sewerage System Waste Water Treat-
ment Plant in Solčava”.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 10th April 2000 on working days

from 9.00 to 11.00 hrs. For all additional
information please contact the responsible
person Liljana Smiljić, phone
+386-61-1775 329, fax +386-61-1264
162 (or Igor Kovačič, phone:
+386-61-1775-300). A clarification meet-
ing and a site visit will be held on 19th April
2000 at 11.00 hrs local time at the Munici-
pality of Solčava, Solčava 16, 3335 Solča-
va.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on
18th May 2000 by 9.00 hrs local time to the
address Vodnogospodarski inštitut, Hajdri-
hova 28 c, 1015 Ljubljana. The sealed en-
velope has to be marked “Do not open – for
Tender – Sewerage System and Waste Wa-
ter Treatment Plant in Solčava; Ne odpiraj –
ponudba na razpis Kanalizacijski sistem in
čistilna naprava v Solčavi”. The opening of
Tenders will be public on the same day at
9.30 hrs local time at the same address. At
the opening session one Tenderer’s Repre-
sentative, submitting the Power of Attorney
may participate.

    Municipality of Solčava

Ob-24994
Na podlagi 7., 10. in 43. člena zakona o

popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja Posočja (Ur. l. RS, št. 45/98) in
sklepov Vlade RS z dne 5. 11. 1998 in
26. 11. 1998, na podlagi sklepa uprave
Slovenske razvojne družbe d.d z dne 29. 2.
2000 ter sklepa Komisije za nadzor držav-
nih pomoči z dne 31. 3. 2000, Slovenska
razvojna družba d.d., Ljubljana (v nadaljeva-
nju SRD) objavlja

javni razpis
za kapitalska vlaganja SRD v Posočju

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je kapitalsko vlaganje SRD v gos-
podarske družbe in za ustanavljanje novih
gospodarskih družb s prosilci z območja
občin Bovec, Kobarid in Tolmin in sicer za
realizacijo njihovih razvojnih projektov v skla-
du z Delnim programom ohranjanja delov-
nih mest ter razvoja gospodarske infrastruk-
ture in javnih del.

Višina razpisnih sredstev je v skupnem
znesku 70 mio SIT.

II. Razpisni pogoji
1. Prosilci so lahko gospodarske druž-

be in samostojni podjetniki posamezniki in
fizične osebe z območja občin Bovec, Ko-
barid in Tolmin. Kadar sodelujejo pri javnem
razpisu samostojni podjetniki in fizične ose-
be, je sklep o odobritvi sprejet pod odlož-
nim pogojem, da bo prosilec najkasneje v
času 6 mesecev po odobritvi ustanovil gos-
podarsko družbo v eni izmed pravno veljav-
nih oblik.

2. Projekti morajo biti ekološko nes-
porni.

3. SRD sodeluje v osnovnem kapitalu
drugih gospodarskih družb tako, da pred-
stavlja njen vložek najmanj 25 % v osnov-
nem kapitalu teh družb. Registracija kapital-
skega vložka se izvede v skladu z zakonom
o gospodarskih družbah.

III. Finančni pogoji
1. Posamični kapitalski vložek lahko zna-

ša najmanj 10 milijonov SIT.
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2. Slovenska razvojna družba zaračuna-
va nadomestilo za svoje stroške, in sicer v
višini 1,2 % od vložka.

IV. Merila za izbor
Pri izboru bo razpisna komisija ocenje-

vala:
– zagotavljanje novih oziroma ohranjanje

obstoječih delovnih mest;
– rezultat projektov mora biti povečana

dodana vrednost oziroma povečana konku-
renčna prednost;

– finančno konstrukcijo projekta;
– dosedanje poslovanje družbe oziroma

reference prijavitelja;
– poslovni načrt družbe.
V. Vsebina vloge
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
a) prijavo za razvojno projektno financi-

ranje (obrazec SRD R6-1/00-1),
b) opis razvojnega projekta (navodilo

SRD R6-1/00-2),
c) predstavitev družbe nosilke razvojne-

ga projekta s prilogami (obrazec SRD
R6-1/00-3),

d) poslovni načrt družbe z vključenim raz-
vojnim projektom (navodilo SRD R6-1/00-4).

2. Kadar gre za ustanavljanje novih gos-
podarskih družb na osnovi novih, lastnih
proizvodov in tehnologij, navede ustanovi-
telj v vlogi svoje podatke iz točke 1.a, b. in
c. tega poglavja, podatki iz točke 1.d. po-
glavja pa se smiselno nanašajo na družbo,
ki jo ustanovitelj želi ustanoviti.

3. Kadar da vlogo samostojni podjetnik
posameznik, mora le-ta pridobiti status prav-
ne osebe najkasneje v šestih mesecih od
sprejetega sklepa o odobritvi.

VI. Prijava na razpis in rok prijave
1. Interesenti dobijo obrazce za prijavo

in navodila za pripravo gradiv z zahtevano
vsebino ter vse potrebne informacije v zvezi
s tem na sedežu Slovenske razvojne druž-
be, Dunajska 160, Ljubljana.

2. Razpis je odprt do 15. 5. 2000. Pi-
sne vloge, ki ustrezajo vsebini, določeni z
razpisnimi pogoji, se štejejo kot pravoča-
sne, če so prispele na Slovensko razvojno
družbo do 15. 5. 2000.

3. Vloge je potrebno oddati priporočeno
ali osebno na sedežu SRD v zaprti ovojnici
pod oznako: “Ne odpiraj - razpis R6-Po-
sočje“.

4. Prosilec mora k vlogi priložiti vso zah-
tevano dokumentacijo. Nepopolnih vlog raz-
pisna komisija ne bo obravnavala. Razpisna
komisija lahko zahteva od prosilca tudi do-
datno dokumentacijo.

VII. Postopek pri izbiri vlog
1. Razpisna komisija imenovana s strani

uprave SRD bo delovala kontinuirano od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

2. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen
s pravilnikom Slovenske razvojne družbe o
izvajanju javnih razpisov razvojnega projekt-
nega financiranja.

3. Sklep o dodelitvi sredstev SRD mora
biti sprejet v 90 dnevih po zaprtju razpisa.
Rok za obvestilo o uspehu pri razpisu je
petnajst dni po sprejemu sklepa uprave.

VIII. Druga določila razpisa
1. Slovenska razvojna družba si pridržu-

jejo pravico ne izbrati nobenega projekta, v
kolikor ne bo primernih vlog.

2. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družbe, d.d., Du-

najska 160, 1001 Ljubljana. Kontaktna ose-
ba v Slovenski razvojni družbi je Vesna Ga-
brijel, tel. št. 1894-868.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana

Št. 14/2000 Ob-25016
Na podlagi 5. člena zakona o lastnin-

skem preoblikovanju zavarovalnic (Ur. l. RS,
št. 13/2000) in pravilnika o merilih in po-
stopku za izvedbo zbiranja ponudb in ime-
novanja ocenjevalca vrednosti zavarovalnic
(Ur. l. RS, št. 26/2000), Adriatic, zavaro-
valna družba d.d., Koper, Slovenija, Gene-
rali SKB Zavarovalnica d.d., Ljubljana, Slo-
venija, Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor,
Slovenija, Pozavarovalnica Sava d.d., Ljub-
ljana, Slovenija, Zavarovalnica Tilia d.d., No-
vo mesto, Slovenija in Zavarovalnica Triglav
d.d., Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju be-
sedila Zavarovalnice) objavljajo

javni razpis
za izbiro ocenjevalcev vrednosti
celotnega kapitala Zavarovalnic
po stanju na dan 31. 12. 1998

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor ocenjevalca, ki

bo opravil cenitev vrednosti celotnega kapi-
tala in ugotovitev deleža družbenega kapita-
la posamezne zavarovalnice za potrebe last-
ninskega preoblikovanja zavarovalnic. Vsa-
ka izmed zavarovalnic se šteje kot samo-
stojni sklenitelj pogodbe o cenitvi in plačnik
cenitve.

2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavi organizacija, ki

izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je specializirana mednarodno

priznana strokovna organizacija z ustreznim
znanjem in izkušnjami s področja zavaroval-
ništva in aktuarstva;

2. da je v zadnjih petih letih opravila
cenitev vrednosti kapitala zavarovalnic v naj-
manj treh različnih državah;

3. da ima zaposlene strokovnjake z
izkušnjami s področja ocenjevanja kapitala
zavarovalnic ali da izkaže, da ima zagotov-
ljeno sodelovanje zunanjih sodelavcev s po-
dročja ocenjevanja kapitala zavarovalnic za
izvedbo ocenjevanja;

4. da ima zaposlene najmanj tri poob-
laščene aktuarje;

5. da organizacija ali njeni zaposleni
nimajo nikakršnih interesno-poslovnih in ka-
pitalskih povezav s posamezno zavarovalni-
co in da ni podanih nikakršnih razlogov, ki
bi lahko vzbujali dvom v nepristranost stro-
kovne organizacije ali njenih zaposlenih pri
ocenjevanju vrednosti kapitala zavarovalnic;

6. da je opravila v zadnjih petih letih
najmanj pet cenitev vrednosti kapitala zava-
rovalnic oziroma da je opravila najmanj 10
aktuarskih pregledov ali da je opravila naj-
manj 10 revizij letnih računovodskih izkazov
zavarovalnic;

7. da o njihovih cenitvah in revizijah ni
bilo pravnomočnih sodnih odločb o nepra-
vilnih ugotovitvah;

8. da so bile revizije oziroma aktuar-
ska poročila strokovno pravilne sprejete na
pristojnih organih zavarovalnic;

9. da je pripravljena podati izjavo, da
se bo o plačilu za svoje delo dogovorila z
naročnikom cenitve in da se odpoveduje

vsaki pravici zahtevati takšno plačilo in po-
vračilo stroškov od Republike Slovenije.

3. Predložitev in izbira ponudb
Ponudbo v slovenskem ali angleškem

jeziku z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev je treba dostaviti v zaprti pisemski
ovojnici z oznako “razpis za izbiro cenilca“
na naslov zavarovalnice, za cenitev katere
se daje ponudba, in sicer tako, da prispe na
sedež te zavarovalnice najkasneje 26. dan
od dneva objave tega razpisa.

Vsaka zavarovalnica bo izmed pravoča-
sno prispelih prijav predlagala najmanj tri
ocenjevalce vrednosti ministru za finance.
O svojem predlogu bo zavarovalnica obve-
stila vse ponudnike v roku 46 dni po objavi
tega razpisa.

Vlada Republike Slovenije bo imenovala
ocenjevalca vrednosti posamezne zavarov-
alnice na predlog ministrstva za finance naj-
kasneje do 3. junija 2000. O izbiri Vlade bo
kandidate obvestila vsaka zavarovalnica.

4. Cenitev
Postopek cenitve celotnega kapitala za-

varovalnic se konča z dnem, ko ocenjeva-
lec vrednosti predloži cenitveno poročilo
vsaki zavarovalnici, za katero opravlja ceni-
tev, in ministru za finance, vendar najkasne-
je v roku treh mesecev po imenovanju oce-
njevalca vrednosti.

Do dne, ko Vlada Republike Slovenije
izda odločbo o višini družbenega kapitala
Zavarovalnice, mora ocenjevalec vrednosti
na zahtevo naročnika ali ministra za finance
pojasniti oziroma dopolniti cenitveno poro-
čilo.

Ponudniki dobijo informacijo o podrob-
nejših pogojih dela, ki se nanaša na naroči-
lo pri posameznih zavarovalnicah na nasled-
njih naslovih:

Dušan Novak, Adriatic, zavarovalna druž-
ba d.d., Ljubljanska cesta 3A, 6503 Koper,
Slovenija, tel. +386 5 6643000, faks
+386 5 6643109;

Vlado Sodin, Generali SKB Zavarovalni-
ca d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, Slove-
nija, tel. +386 1 4757100, faks
+386 1 4757103;

Drago Cotar, Zavarovalnica Maribor d.d.,
Cankarjeva 3, 2507 Maribor, Slovenija, tel.
+386 2 2524111, faks +386 2 2519779;

Borut Jezeršek, Pozavarovalnica Sava
d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slove-
nija, tel. +386 1 4750200, faks
+386 1 4750264;

Mitja Mejač, Zavarovalnica Tilia d.d.,
Seidlova 5, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. +386 7 3917200, faks
+386 7 3917305;

Nada Klemenčič, Zavarovalnica Triglav
d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slo-
venija, tel. +386 1 4324211, faks
+386 1 4326302.

Slovensko zavarovalno združenje,
Ljubljana

Št. 14/2000 Ob-25018
Pursuant to Article 5 of the Ownership

Transformation of Insurance Companies Act
(Official Gazette of the Republic of Slove-
nia, 13/2000) and the Rules on Criteria
and Procedures for Collecting Bids for the
Appointment of Insurance Company Ap-
praisers (OGRS, 26/2000), Adriatic Insur-
ance Company Limited, Koper, Slovenia,
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Generali SKB Insurance Company Limited,
Ljubljana, Slovenia, Maribor Insurance Com-
pany Limited, Maribor, Slovenia, Sava Rein-
surance Company Limited, Ljubljana, Slov-
enia, Tilia Insurance Company Limited,
Novo Mesto, Slovenia and Triglav Insurance
Company Limited, Ljubljana, Slovenia (here-
inafter: Insurers) announce this

Request for Proposals
for Appraisers of the Total Capital of
Insurers as at 31st December 1998
1. Subject of the Request for Proposals
The subject of the Request of Proposals

is the selection of an appraiser of the total
capital and the determination of the share
of “social capital” of each of the above In-
surers for the purpose of ownership trans-
formation. Each Insurer is deemed to be a
separate hiring party to the appraisal con-
tract, and a separate payer.

2. Evaluation Criteria and Requirements
Bids should only be submitted by institu-

tions that comply with the following require-
ments:

1. The institution is a specialised
internationally-recognised professional insti-
tution with expertise and experience in the
field of insurance and actuarial dealings.

2. It has conducted capital appraisals
in at least three different countries over the
past five years.

3. The experts in its employment
have experience in the capital appraisal of
insurance companies, or it can guarantee
the co-operation of fee-appraisers active
in the field of the capital appraisal of insur-
ance companies in order to conduct the
appraisal.

4. It employs at least three appoint-
ed/licensed actuaries.

5. The institution or its staff have no
business interests in or capital links with the
Insurer in question, and there are no rea-
sons which might give rise to doubts as to
the impartiality of the professional institution
or its staff with regard to the capital apprais-
al of the Insurer.

6. The institution has carried out at
least five capital appraisals of insurance
companies, or at least ten actuarial exami-
nations, or at least ten audits of the annual
financial statements of insurance compa-
nies in the past five years.

7. There have been no final judge-
ments pronounced regarding any incorrect
findings established in its appraisals or au-
dits.

8. Its audits and actuarial reports have
been accepted by the competent authori-
ties of the insurance companies as profes-
sionally correct.

9. It agrees to submit a statement to
the effect that a fee for services to be ren-
dered will be agreed with the Insurer and
that it waives all rights to request any pay-
ments or reimbursements from the Repub-
lic of Slovenia.

3. Submission and Selection of Bids
Complete and sealed bids in Slovene or

English, with evidence demonstrating com-
pliance with requirements and marked “Re-
quests for Proposals for Selection of Ap-
praiser”, are to be delivered to the address
of the Insurer for which the proposal is in-

tended so as to reach the registered office
of the Insurer no later than 26 days from the
date of publication of this Request for Pro-
posals.

Each Insurer shall examine all the pro-
posals that have arrived by the prescribed
deadline and shall recommend at least three
Bidders to the Minister of Finance. Bidders
shall be notified of the recommendation
within a 46 days of the publication of this
Requests for Proposals.

The Minister of Finance shall appoint the
Appraiser of the capital of each individual In-
surer at the proposal of the Minister of Fi-
nance, by 3rd June 2000. Bidders will be
notified of the selection by individual Insurers.

4. Appraisal
The appraisal of the total capital of an

Insurer shall be concluded on the day the
Appraiser submits the appraisal report to
the Insurer and to the Ministry of Finance.
However, this shall be no later than three
months after the appointment of the Ap-
praiser.

Prior to the issuing of the Slovenian gov-
ernment’s decision on the amount of “social
capital”, the Appraiser shall be obliged to
respond to requests by the hiring party and
the Ministry of Finance to give clarifications
about or make supplements to the appraisal
report.

More detailed information about the
terms of reference in respect of the servic-
es ordered may be obtained from individual
Insurers at the below addresses:

Dušan Novak, Adriatic Insurance Com-
pany Limited, Ljubljanska cesta 3A, 6503
Koper, Slovenia, Tel: +386 5 66 43 000,
Fax: +386 5 66 43 109;

Vlado Sodin, Generali SKB Insurance
Company Limited, Kržičeva 3, 1000 Ljublja-
na, Slovenia, Tel: +386 1 47 57 100, Fax:
+386 1 47 57 103;

Drago Cotar, Maribor Insurance Compa-
ny Limited, Cankarjeva 3, 2507 Maribor,
Slovenia, Tel: +386 2 25 24 111, Fax:
+386 2 25 19 779;

Borut Jezeršek, Sava Reinsurance Com-
pany Limited, Dunajska 56, 1000 Ljublja-
na, Slovenia, Tel: +386 1 47 50 200, Fax:
+386 1 47 50 264;

Mitja Mejač, Tilia Insurance Company
Limited, Seidlova 5, 8000 Novo Mesto,
Slovenia, Tel: +386 7 39 17 200, Fax:
+386 7 39 17 305;

Nada Klemenčič, Triglav Insurance Com-
pany Limited, Miklošičeva 19, 1000 Ljublja-
na, Slovenia, Tel: +386 1 43 24 211, Fax:
+386 1 43 26 302.

Slovenian Insurance Association

Št. 30 Ob-24895
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo in šport, Urad RS za šolstvo, Trubarje-
va 5, Ljubljana na podlagi odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 5/98), objavlja

javni razpis
za financiranje in sofinanciranje

evalvacijskih študij na področju vzgoje
in izobraževanja

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za

šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, kontaktna
oseba: Nevenka Črnigoj, tel. 12-65-911,
e-mail: nevenka.crnigoj@mss.edus.si.

2. Predmet razpisa
2.1. Predmet javnega razpisa je financi-

ranje in sofinanciranje evalvacijskih študij
na področju vzgoje in izobraževanja. Te-
meljni namen evalvacije na različnih vse-
binskih področjih je ugotoviti, kako se
osrednji cilj, načela in rezultati kurikularne
prenove uresničujejo v vzgojno- izobraže-
valnem procesu, oziroma ugotoviti, kako
kurikularna prenova vpliva na dejanske
učinke vzgoje in izobraževanja v republiki
Sloveniji.

Vsebinska področja evalvacije so:
– znanje,
– učni načrti, katalogi znanj, Kurikul za

vrtce, oblikovanje in izvajanje vzgojno-izo-
braževalnega procesa,

– organizacija in vodenje vzgojno-izobra-
ževalnega dela,

– pedagoški delavci,
– učenci.
V letu 2000/2001 se prednostno razpi-

sujejo naslednje evalvacijske problematike:
– doseganje in primerljivost standardov

znanja,
– načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobra-

ževalnega procesa,
– individualizacija in diferenciacija v

vzgojno-izobraževalnem procesu,
– socialno-integracijska vloga šole,
– stopnja prehodnosti in vključenost

učencev v izobraževanje,
– strokovna avtonomija in odgovornost

pedagoških delavcev.
2.2. Merila za izbor in stopnjo financira-

nja programov
1. reference nosilca/nosilcev in so-

delavcev evalvacijske študije,
2. pokrivanje širšega problema temat-

skega sklopa,
3. vsebinska relevantnost evalvacijske

študije v skladu z Izhodišču za evalvacijo,
4. metodološka neoporečnost evalva-

cijske študije v skladu z Izhodišči za evalva-
cijo.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
jemniki

Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za raziskovalno dejav-
nost in fizične osebe, ki imajo status zaseb-
nih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu:
prejemniki).

Odgovorni nosilec projekta mora izpol-
njevati pogoje za odgovornega nosilca razi-
skovalnega projekta , ki je predpisan v 29.
in/ali 30. členu zakona o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

4. Okvirna višina sredstev
Vrednost predmeta tega razpisa je

36,000.000 SIT od tega 18,000.000 SIT v
letu 2000 in 18,000.000 SIT v letu 2001.

5. Določitev obdobja porabe sredstev
Prejemniki morajo dodeljena sredstva

porabiti v roku 2 let od podpisa pogodbe, v
kolikor v pogodbi ni določen krajši rok.

6. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge

Prejemniki morajo svojo vlogo pripravi-
ti v skladu z Izhodišči za evalvacijo kuriku-
larne prenove vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji, ki jo je izdala Nacio-
nalna komisija za uvajanje in spremljanje
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novosti in programov v vzgoji in izobraže-
vanju in ki je priloga k razpisni dokumen-
taciji.

Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Prejemniki morajo zaprte ovojnice odda-
ti z jasno navedbo naročnika in oznako in
napisom “vloga - ne odpiraj“ ter z navedbo
predmeta javnega naročila in sicer “Javni
razpis za financiranje in sofinanciranje eval-
vacijskih študij na področju vzgoje in izobra-
ževanja“.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno naveden naročnik in na hrbtni strani
prejemnik.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
pravilno prispele, in sicer do dne 8. 5. 2000
do 9. ure na naslov Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5,
1000 Ljubljana, v tajništvo, II nadstropje, so-
ba št. 88 oziroma, ki bodo prispele priporo-
čeno po pošti do dneva in ure odpiranja vlog.
Prejemniki lahko oddajo vlogo tudi priporo-
čeno po pošti s tem, da se kot pravočasna
šteje vloga, ki prispe do istega dne in ure,
kot je predvideno za osebno oddajo vloge.

Če prejemnik ne bo opremil vloge tako,
kot je zgoraj navedeno, naročnik ne nosi
odgovornosti za založitev ali predčasno od-
prtje vlog.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji

Vsi interesenti lahko dvignejo dokumen-
tacijo vsak dan od 9. do 13. ure na naslovu
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v tajništvu,
pri Maji Jarh, II. nadstropje, soba št 88,
telefon 12-65-911.

Skrajni rok, do katerega lahko vlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo, je 4. 5.
2000 do 12. ure.

Prejemniki lahko dobijo vse informacije
v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpi-
sni dokumentaciji tako, da najkasneje do
zgoraj navedenih skrajnih rokov za dvig raz-
pisne dokumentacije pošljejo vprašanja v
zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo
na telefaks št. 12-54-760 oziroma na e-mail
naslov: nevenka.crnigoj@mss.edus.si.

Prejemniki bodo odgovore na zastavlje-
na vprašanja prejemali sproti, najkasneje v
roku 3 dni po prejemu vprašanja pri naroč-
niku.

8. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog, na katerega so

vabljeni vsi prejemniki, bo 8. 5. 2000 ob
11. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5,
Ljubljana v sejni sobi - III. nadstropje.

Pred odpiranjem vlog morajo predstavni-
ki prejemnikov predložiti pisno pooblastilo.

9. Rok za obvestilo
Prejemniki bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Urad RS za šolstvo

Ob-24999
Na podlagi zakona o izvrševanju proraču-

na Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni
list RS, št. 9/00), pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 13/00) in 32. člena zako-
na o izobraževanju odraslih (Uradni list RS,
št. 12/96) objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja

odraslih v šolskem letu 2000/2001
I. Predmet razpisa:
Predmet tega razpisa je sofinanciranje

izobraževalnih programov in infrastrukturnih
dejavnosti v izobraževanju odraslih na na-
slednjih področjih:

A. Splošno izobraževanje odraslih:
1. Izobraževanje po javnoveljavnih pro-

gramih izpopolnjevanja v slovenskem jeziku;
2. Izobraževanje po javnoveljavnih pro-

gramih tujih jezikov za odrasle;
3. Izobraževanje po programu “Usposab-

ljanje za življenjsko uspešnost“ in “Družinsko
pismenost”;

4. Študijski krožki;
5. Državljansko in splošno izobraževa-

nje: izobraževanje za demokracijo, ekološ-
ko osveščanje in drugo splošno izobraževa-
nje za prebivalstvo;

6. Usposabljanje za uveljavljanje poseb-
nih pravic manjšin, odraslih s posebnimi po-
trebami in posebnih skupin;

7. Izobraževanje starejših odraslih.
B. Izobraževanje za zvišanje izobrazbene

ravni:
1. Izobraževanje odraslih po javnovel-

javnih programih gimnazijskega ter poklic-
nega in strokovnega izobraževanja odraslih.

C. Infrastrukturne dejavnosti v izobraže-
vanju odraslih:

1. Dejavnost splošno-izobraževalnih sre-
dišč za samostojno učenje;

2. Dejavnost osrednje ter regionalnih
borz znanja;

3. Razvoj in uvajanje novih izobraževal-
nih programov, oblik, sredstev in metod v
izobraževanju odraslih;

4. Projekti vključevanja v programe
Evropske unije.

5. Promocijske aktivnosti za pospeševa-
nje izobraževanja odraslih.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki

se dodeljujejo na podlagi tega javnega raz-
pisa, je 391,500.000 SIT.

III. Pogoji in merila za izbiro
1. Na razpis za sofinanciranje

izobraževalnih programov se lahko prijavijo
pravne in fizične osebe, ki imajo registrira-
no izobraževalno dejavnost, za infrastruk-
turne dejavnosti pa pravne in fizične osebe,
ki imajo registrirano razvojno-raziskovalno
dejavnost ali izpolnjujejo pogoje za posa-
mezno infrastrukturno dejavnost, ki jo nave-
dejo v prijavi (v nadaljnjem besedilu: prijavi-
telji).

2. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točkami A1, A2 in B1 se lahko prijavijo
le za izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih
programov za odrasle in za izvajanje tistih
programov, za katere so vpisani v razvid
izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje
in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in
šport. V poštev ne bodo prišle prijave za
sofinanciranje izobraževanja brezposelnih
oseb, ki se vključujejo v izobraževanje na
podlagi letnega programa izobraževanja
brezposelnih oseb.

3. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točkama A3 in A4 morajo razpolagati s
strokovnimi delavci, usposobljenimi po po-
sebnih programih Andragoškega centra Re-
publike Slovenije ter izpolnjevati druge po-
goje, določene z izobraževalnima progra-
moma “Usposabljanje za življenjsko uspe-
šnost “ in “Družinska pismenost” oziroma
“Navodili za organiziranje študijskih krožkov“.

4. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točkami A5, A6 in A7 morajo prijavi na
razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po
izobraževalnih programih, ki jih je sprejel za
to pristojni organ, priložiti izobraževalni pro-
gram, ki ga nameravajo izvajati. V izobraže-
valnem programu morajo biti navedeni:

– ime programa,
– cilji programa,
– predmetnik ali tematski sklopi progra-

ma ali teme,
– podrobnejša vsebina programa,
– obseg izobraževanja v programu (v

urah),
– ciljne skupine oziroma pogoji za vklju-

čitev v program,
– okvirne vsebine znanj, spretnosti ali

veščin, ki jih bodo pridobili udeleženci in
– znanja, ki jih morajo imeti izvajalci pro-

grama.
5. Prijavitelji za infrastrukturne dejavno-

sti pod točkama C1 in C2 morajo izpolnje-
vati pogoje, ki so za navedene dejavnosti
določeni z ustreznima projektoma Andra-
goškega centra Republike Slovenije.

6. Prijavitelji za infrastrukturne dejavno-
sti pod točkami C3, C4 in C5 morajo po-
nudbi na razpis priložiti podroben načrt iz-
vedbe naloge, v katerem morajo biti nave-
deni:

– vsebina in cilji naloge,
– metodologija izvedbe naloge,
– pričakovani rezultati naloge,
– odgovorni nosilec ter izvajalci naloge in
– roki za izvedbo naloge.
7. Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo

upoštevalo morebitnih prijav javnih zavodov,
ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v
vzgoji in izobraževanju, Zveze ljudskih uni-
verz Slovenije in drugih javnih zavodov za
izobraževanje odraslih za tiste izobraževal-
ne akcije in infrastrukturne dejavnosti, ki jih
(so)financira na podlagi letnih načrtov in ne-
posrednih pogodb, ter prijav, povezanih z
izpopolnjevanjem in usposabljanjem stro-
kovnih delavcev, ki delajo v izobraževanju
odraslih.

8. Prednost pri izbiri bodo imeli
izobraževalni programi in infrastrukturne de-
javnosti, ki bodo skladni s cilji v strokovnih
podlagah za nacionalni program
izobraževanja odraslih, ki bodo imeli zago-
tovljeno sofinanciranje iz drugih virov in
bodo ustrezali drugim kriterijem, določenim
v razpisni dokumentaciji.

IV. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 20 dni po objavi

tega razpisa.
Prijave z vso potrebno dokumentacijo

morajo biti poslane priporočeno po pošti na
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
izobraževanje odraslih, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

Prijave pošljite na obrazcih za prijavo na
razpis v zaprti ovojnici z označeno firmo in
naslovom prijavitelja ter z vidnimi oznakami:
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“Ne odpiraj – vloga za javni razpis za sofi-
nanciranje izobraževanja odraslih v šolskem
letu 2000/2001“.

V. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu razpisa

V skladu z drugim odstavkom 76. člena
pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00) odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji bodo o izboru pisno obvešče-
ni v 45 dneh po poteku prijavnega roka.

VI. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko prijavite-

lji dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno
v tajništvu Sektorja za izobraževanje odra-
slih Ministrstva za šolstvo in šport, Ulica Sta-
re pravde 6, v Ljubljani, v delovnem času pri
Marini Horvat. Dostopna je tudi na spletnih
straneh http://www.mss.edus.si/odra-
sli/odrasli.htm.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-24970
Na podlagi 7., 8. in 10. člena zakona o

športu (Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Mini-
strstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnih

programov skupnih nalog na področju
športa v letu 2000

1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci letnih programov športa:

1.1. nacionalne športne zveze, športna
društva, šole, podjetja, zasebniki ali zaseb-
ni športni delavci.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za

sofinanciranje izvajanja naslednjih letnih pro-
gramov skupnih nalog na področju športa:

2.1. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

2.1.1. športne šole nacionalnega pome-
na za nadarjene otroke do 18 let;

Sofinancira se strokovni kader za delo v
nacionalnih športnih šolah za nadarjene
otroke do 18 let.

Naziv športne šole za posamezno šport-
no panogo lahko pridobi izvajalec (nacional-
na športna zveza, športno društvo, šola, pod-
jetje, zasebnik ali zasebni športni delavec),
če zadosti prostorskim, kadrovskim in dru-
gim zahtevam za strokovno izpeljavo progra-
ma, ki jih določi nacionalna športna zveza v
dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport.
Predlog programa mora utemeljiti nacional-
na športna zveza z vidika nacionalnega po-
mena in potencialov športne šole (kadrovski,
strokovni in prostorski). Sofinancirali bomo
samo strokovne kadre z ustrezno visoko ali
višjo strokovno izobrazbo športne smeri.

3. Višina razpisanih sredstev: okvirna vi-
šina razpisanih sredstev je 6,000.000 SIT.

4. Predlogi za sofinanciranje posamez-
nih programov skupnih nalog morajo vse-
bovati:

– 4-letni program, ki ga potrdi pristojni
organ (skupščina ali izvršni odbor izvajalca)
in v katerem so opredeljeni vsi predvideni
viri za njegovo realizacijo,

– finančno konstrukcijo z vsemi viri in
predvidenim deležem sofinanciranja mini-
strstva, pristojnega za šport,

– poročilo o porabi proračunskih sred-
stev za leto 1999;

Poročilo morajo oddati vsi, ki so za iz-
vedbo letnega programa 1999 prejeli pro-
računska sredstva Ministrstva za šolstvo in
šport,

– izpolnjen obrazec Športne šole nacio-
nalnega pomena 2000 (LPŠ 2000/3);

Predlogi za sofinanciranje pod 2.1.1. toč-
ko razpisa morajo biti predloženi na obrazcu
Športne šole nacionalnega pomena 2000,

– mnenje nacionalne športne zveze o
programu, nosilcu in izvajalcu programa,

– potrdilo o ustrezni visoki ali višji stro-
kovni izobrazbi športne smeri,

– dokazila o zagotovitvi kadrovskih, stro-
kovnih, prostorskih in materialnih pogojev
za izpeljavo programa.

Izvajalci letnega programa morajo prija-
vo oddati na obrazcu iz razpisne dokumen-
tacije.

Obrazec mora biti izpolnjen in oddan v
elektronski obliki (na priloženi disketi). Pri-
ložen mora biti potrjen in podpisan izpis
(print)! Le v izjemnih primerih bodo upošte-
vani ročno (čitljivo) izpolnjeni obrazci.

5. Ministrstvo za šolstvo in šport bo na
podlagi prispelih predlogov in v skladu z
Merili za vrednotenje programov skupnih na-
log, ki se sofinancirajo iz državnega prora-
čuna oblikovalo letni načrt za sofinanciranje
programov iz sredstev državnega proraču-
na za leto 2000.

6. Predlagatelji dobijo razpisno doku-
mentacijo z obrazcem iz 4. tč. na sedežu
sektorja za šport, Celovška 25, Ljubljana
vsak dan med 10. in 12. uro.

7. Rok za oddajo predlogov je 15. maj
2000.

8. Predlogi morajo vsebovati predpisano
dokumentacijo in biti poslani na naslov Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljublja-
na v zaprtih ovojnicah, na katerih mora biti
naveden naziv (ime) predlagatelja, s pripi-
som Letni program športa - Proračun 2000.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 1738 Ob-24837
Na podlagi pravilnika o postopkih za izvr-

ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/00) objavlja Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje projektov in

programov z naslednjih področij:
a) mladinska dejavnost
b) preprečevanje zasvojenosti
c) programi nevladnih in neprofitnih

organizacij socialnega varstva

1. Predmet razpisa so: programi nevlad-
nih in/ali neprofitnih organizacij (v nadalje-
vanju NVO) ter zavodov, ki delujejo na po-
dročju mladinske dejavnosti, preprečevanje
zasvojenosti ter socialnega varstva.

Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– neformalne oblike izobraževanja in us-

posabljanja;
– avtonomne interesne dejavnosti mladih;
– razvijanje prostovoljnega dela kot mož-

nosti soustvarjanja socialnega okolja in iz-
boljšanju kakovosti življenja v njem;

– osveščanje, spodbujanje in sprejema-
nje razlik med ljudmi, kulturami in pogledi
na življenje (medkulturna vzgoja);

– zagotavljanje strokovne in brezplačne
svetovalne pomoči mladim in zagovorništva;

– podpiranje preventivnih programov, ki
posredno ali neposredno zmanjšujejo nasi-
lje med mladimi;

– podpiranje psihosocialnih preventivnih
programov, ki temeljijo na participaciji mladih.

Pod B)
– projekti za spodbujanje zdravega od-

nosa do sebe in okolja v vrtcih in šolah, ki
se izvajajo za cele skupine ali razrede;

– projekti, namenjeni otrokom in mla-
dostnikom s posebnimi potrebami;

– projekti za mlade, ki so naravnani k
preprečevanju zasvojenosti in se izvajajo iz-
ven šolskih okvirov.

Pod C)
– programi za pospeševanje socialne

vključenosti posameznih družbenih in sta-
rostnih skupin zaradi revščine;

– humanitarni programi, ki so usmerjeni
in imajo razvito mrežo tam, kjer ni institucio-
nalne pomoči (brezdomci, brezposelni, ob-
čani brez dohodkov in pomoči, pregnanci,
otroci ulice, itd.);

– programi pomoči ženskam, otrokom
in drugim žrtvam nasilja in spolnih zlorab,
programi zavetišč za te skupine;

– programi vzgoje za nenasilno vedenje
za storilce nasilnih dejanj;

– programi za svetovanje, pomoč in re-
habilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in njihove svojce;

– programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in dru-
gim osebam v osebnih stiskah;

– programi invalidskih društev in drugi
programi za organizacijo, pomoč, rehabili-
tacijo in pospeševanje socialne vključenosti
invalidov in programi za organizacijo in omo-
gočanje neodvisnega življenja invalidov;

– programi svetovanja, pomoči in rehabi-
litacije različnim kroničnim bolnikom in upo-
rabnikom posameznih zdravstvenih storitev;

– programi pomoči, urejanja in reševa-
nja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti;

– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbu-
jajo širjenje prostovoljnega dela starih sa-
mih ter prostovoljnega dela za stare;

– preventivni programi, brezplačna sve-
tovanja s posameznih strokovnih področij
za uporabnike;

– programi za usposabljanje strokovnja-
kov, svetovalcev, prostovoljcev in mentor-
jev prostovoljnega dela za pridobivanje spe-
cializiranih znanj za neposredno delo z upo-
rabniki s področja socialnega varstva;

– programi promocije posameznih so-
cialnovarstvenih programov in oblikovanje
mreže določenih socialnovarstvenih progra-
mov na nivoju mesta, izdaja manjših propa-
gandnih gradiv za potrebe posameznih pro-
gramov;

– programi inovacij na področju ponud-
be programov nevladnih neprofitnih organi-
zacij in njihovi drugi razvojni programi;

– programi pomoči različnim starostnim
skupinam in posameznikom kot osebam s
posebnimi potrebami, namenjeni odpravlja-
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nju socialnih stisk, ki niso del drugih razpi-
sanih programov.

2. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za vsa tri

področja skupaj za leto 2000 je
206,400.000 SIT in sicer:

– za področje A: 21,400.000 SIT,
– za področje B: 5,000.000 SIT,
– za področje C: 180,000.000 SIT.
Programi bodo lahko sofinancirani na

dva načina:
– sofinanciranje za leto 2000 in
– sofinanciranje v obdobju od vključno

leta 2000 do vključno 2002.
Pogodbe za obdobje od leta 2000 do

2002 bo naročnik sklenil s ponudniki za
dalj časa trajajoče programe za določeno
ciljno skupino, ki se izvajajo redno (dnevno,
tedensko, mesečno). Izvajalci so strokovni
delavci ali vsaj delavci z večletnimi izkušnja-
mi v programu, prostovoljci pa le dopolnju-
jejo njihovo delo.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki pri-
javljajo program, ki je predmet razpisa za A,
B in C področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva in usta-

nove), ki so registrirane kot pravne osebe v
Republiki Sloveniji in

– zasebni zavodi, katerih dejavnost je ne-
profitna.

Poleg teh pogojev mora biti v njihovih
aktih jasno opredeljeno delovanje na po-
dročjih A, B in C, ki se izvajajo na območju
Mestne občine Ljubljana.

Za izvajalce programov, ki bodo kandidi-
rali za sofinanciranje v obdobju od leta 2000
do vključno 2002 veljajo še naslednji pogoji:

– da imajo nosilci programa ustrezne
kvalifikacije ali dolgoletne izkušnje in refe-
rence na področju, ki je predmet razpisa,

– da imajo zagotovljene prostore za izva-
janje programa,

– da je program na voljo uporabniku red-
no vsak dan oziroma več ur tedensko ali pa
je program organiziran kot mreža progra-
mov enega izvajalca na področju Mestne
občine Ljubljana,

– da gre za program, ki je razvojne nara-
ve oziroma predstavlja stalno obliko dela z
uporabniki/člani,

– da izvajalec predloži zaključni račun
programa za leto 1999 (ne velja za javne
zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna ob-
čina Ljubljana) v kolikor ga že ni oddal pri
končnem poročilu pri sofinanciranju progra-
mov s strani Mestne občine Ljubljana za
leto 1999.

4. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki po posameznih področjih:

Za področje A (mladinska dejavnost) lah-
ko kandidirajo ponudniki, ki izvajajo progra-
me za mlade in z mladimi od 14. do 27. leta
starosti v Ljubljani. Za področje A lahko kan-
didirajo tudi ponudniki, ki ne izpolnjujejo
enega od pogojev iz 3.točke razpisa in si-
cer:

– javni zavodi, ki izvajajo programe za
ljubljansko mladino, za katere ne prejemajo
zagotovljenih finančnih sredstev,

– mladinske organizacije v politični stran-
ki, registrirani po zakonu o političnih stran-
kah (uradni list RS, št. 62/94).

Za področje B (preprečevanje zasvoje-
nosti) lahko kandidirajo ponudniki, ki izvaja-
jo programe preprečevanja zasvojenosti na
območju Mestne občine Ljubljana.

Za področje B lahko kandidirajo tudi po-
nudniki, ki ne izpolnjujejo enega od pogojev
iz 3.točke razpisa in sicer:

– javni zavodi, ki izvajajo programe za
preprečevanje zasvojenosti, za katere ne
prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev.

Za področje C (programi socialnega var-
stva) veljajo samo pogoji iz 3. točke razpisa.

5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– sodelovanje uporabnikov (udeležen-

cev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference ponudnika,
– finančna konstrukcija programa.
Merila za izbor programov so podrobne-

je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Če bo Komisija za izbor programov ugo-

tovila, da prijavljen program ne ustreza po-
gojem za sofinanciranje v obdobju od leta
2000 do 2002, ga bo v nadaljevanju obrav-
navala kot program, ki kandidira za sofinan-
ciranje v letu 2000.

6. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2000 morajo

biti porabljena v letu 2000 tudi v primeru, ko
bo naročnik s ponudnikom sklenil večletno
pogodbo. Za leti 2001 in 2002 bo naročnik
z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

7. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve

Ponudniki morajo ponudbo oddati iz-
ključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do dne 3. maja 2000 na naslov
Mestna občina Ljubljana, Sprejemna pisar-
na, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

Posamezna ponudba na javni razpis mo-
ra biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Mestne občine Ljubljana).

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.

Vsak prijavljen program mora biti poslan v
zaprti kuverti in označen z “Ne odpiraj - po-
nudba za razpis“ in s pripisom “za področje
A“ oziroma “za področje B“ ali “ za področje
C“, odvisno od tega, za katero razpisano
področje ponudnik oddaja ponudbo.

Ponudniki lahko kandidirajo z enim pro-
gramom ali projektom za sredstva samo na
enem od razpisanih področij. V primeru, da
prijavitelj pošilja več programov, mora biti
vsaka ponudba poslana v posebni kuverti z
ustreznimi oznakami.

8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev

Odpiranje ponudb bo strokovna komisija
opravila v petek, 5. maja 2000. Odpiranje
ponudb ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija po-
nudnike pozvala, da v 8 dneh dopolnijo po-
nudbo. V primeru, da je ponudniki v roku ne
bodo dopolnili, bo ponudba izločena kot
nepopolna.

9. Izid razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje v 45-ih dneh od datu-
ma odpiranja ponudb.

10. Kraj in čas, kjer lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainte-
resirani na naslovu Mestna občina Ljublja-
na, Sprejemna pisarna, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, vsak delavnik med 9.
in 12. uro osebno ali na spletni strani Mest-
ne občine Ljubljana WWW.ljubljana.si/ob-
vest.htm.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delavnik med 9. in 12. uro in sicer:

– za programe s področja A na Uradu za
mladino, Gregorčičeva 7, tel. 125 33 58 ali
223 445,

– za programe s področja B na Uradu za
preprečevanje zasvojenosti, Gregorčičeva
7, tel. 223 415 ali 223 445 in

– za programe s področja C na Oddelku
za zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova
5, tel. 132 42 70.

Naročnik bo organiziral informativno sre-
čanje, kjer bodo zainteresirani ponudniki do-
bili podrobnejša pojasnila v zvezi z razpisni-
mi pogoji in izpolnjevanjem vlog za javni raz-
pis. Informativno srečanje bo v četrtek,
13. aprila 2000 ob 10. uri v veliki sejni dvo-
rani Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana

Št. 36/2000 Ob-24781
Na podlagi 42. člena zakona o zdravstve-

ni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 26/92,
13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99,
90/99, 98/99) ter na osnovi sklepa Občin-
skega sveta Občine Ig, sprejetega na 2.
izredni seji dne, 13. 3. 2000, Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig, objavlja

razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

javne zdravstvene dejavnosti
na področju zobozdravstva odraslih

na območju Občine Ig – za
nedoločen čas

1. Predmet tega razpisa je podelitev pro-
ste koncesije za opravljanje javne zdravstve-
ne dejavnosti na področju zobozdravstva
odraslih na območju Občine Ig, za nedolo-
čen čas. Glede na dogovorjene standarde
preskrbljenosti prebivalstva je na območju
Občine Ig predmet razpisa podelitev kon-
cesije v 100% obsegu enemu kandidatu.

Dejavnost se bo opravljala v prostorih
Zdravstvene postaje Ig, Ig 442, Ig.

2. Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
ki izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:

– da imajo zahtevano izobrazbo za oprav-
ljanje zobozdravstvene dejavnosti za odra-
sle in so usposobljeni za samostojno delo,

– da jim ni s pravnomočno sodbo so-
dišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica,

– da pridobijo mnenje pristojne zbornice,
– da predložijo izjavo, da bodo opravljali

dejavnost v skladu s predpisi s področja
zdravstvenega zavarovanja,

– da imajo za opravljanje dejavnosti za-
gotovljeno ustrezno opremo,

– da bodo dejavnost opravljali sami in da
zagotavljajo tudi potreben kader, kot ga do-
ločajo standardi za delo zobozdravstvene
ambulante za odrasle (zdravstveni tehnik in
zobotehnik),

– da bodo nudili zavarovanim osebam
storitve v pogodbeno dogovorjenem ordi-
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nacijskem času vsak delovni dan, od tega
najmanj enkrat tedensko v popoldanskem
delovnem času ali v soboto,

– da bodo zagotovili nadomeščanje no-
silca dejavnosti (nadomestni zobozdravnik
ali javni zavod) v času njegove odsotnosti
zaradi dopusta, organiziranega izobraževa-
nja, bolezni ali druge upravičene odsotnosti,

– da bodo nudili zavarovanim osebam
storitve zobozdravstvene nege in zdravlje-
nja ter storitve zobne protetike v skladu z
vnaprej opredeljenimi čakalnimi dobami (naj-
več 30 dni).

3. Kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane
pogoje in 2. točke tega razpisa, naj svoje
prijave oziroma ponudbe ter dokazila ali iz-
jave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev poš-
ljejo v zaprti kuverti, s pripisom “Ne odpiraj
– prijava na razpis za podelitev koncesije“,
na naslov Občine Ig, Ig 72, 1292 Ig.

Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po obja-
vi razpisa.

4. Kandidati bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni po seji Občinskega
sveta Občine Ig, na kateri bo v skladu s 16.
členom statuta Občine Ig (Ur. l. RS, št
2/2000) Občinski svet izbral najustreznej-
šega kandidata za podelitev koncesije za
opravljanje javne zdravstvene službe na po-
dročju zobozdravstva odraslih na območju
Občine Ig za nedoločen čas.

5. Na osnovi sklepa o izbiri najustreznej-
šega ponudnika bo z izbranim kandida-
tom/kandidatko sklenjena pogodba o izva-
janju koncesije.

Občina Ig

Ob-24782
Na podlagi 3. člena navodila o zagotav-

ljanju sredstev v proračunu Občine Trebnje
za izvajanje nalog na področju socialnega
varstva (Ur. l. RS, št. 31/00) razpisuje Ob-
čina Trebnje

javni razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev

sredstev za izvajanje nalog na področju
socialnega varstva

1. Občina Trebnje razpisuje zbiranje
predlogov za dodelitev sredstev za izvajanje
nalog na področju socialnega varstva za le-
to 2000. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Trebnje v proračunu za leto
2000 zagotovljenih 13,500.000 SIT.

2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialnovarstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovolj-

ne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov Občine Trebnje, ustanovijo po-
samezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali so-
cialne potrebe svojih članov,

– invalidske organizacije, kot prostovolj-
ne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovi-
jo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne social-
ne programe in storitve, utemeljene na zna-
čilnostih invalidnosti po posameznih funk-
cionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni polo-
žaj invalidov – občanov Občine Trebnje,

– druga društva, zavodi, zasebne usta-
nove in zasebniki, ki izvajajo občinske pro-
grame na področju sociale ali občinske pro-
grame izboljšanja kvalitete življenja za obča-
ne Občine Trebnje.

Izvajanje programov se mora nanašati na
območje Občine Trebnje oziroma njene ob-
čane.

3. V letu 2000 bo Občina Trebnje sofi-
nancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invali-
de in ostarele:

– sofinanciranje programov humanitarnih
društev in organizacij, ki delujejo v javnem
interesu na področju socialnega varstva,

– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok,

– sofinanciranje izvajanja projekta “Treb-
nje zdrava občina – občina dobrih medčlo-
veških odnosov“ oziroma podprojektov: dru-
žinski dan, priprava na zakon, šola za star-
še, skupine za sožitje, raziskovalni tabor,
vikend seminar, ustvarjalne delavnice, pri-
prava in izdaja publikacije – kvaliteta življe-
nja: profil in plan,

– sofinanciranje programov za aktivno
preživljanje prostega časa otrok in mladost-
nikov med poletnimi počitnicami,

– sofinaciranje skupin ostarelih za samo-
pomoč,

– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi,

– organiziranje skupin enoroditeljskih
družin,

– preventivni programi za rejnike,
– organiziranje okrogle mize na temo Boj

proti revščini in izključenosti.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi posre-

dovati naslednje podatke:
a) o predlagatelju:
– dokazilo, da imajo sedež v Občini Treb-

nje ali da delujejo tudi na območju Občine
Trebnje,

– da imajo usklajena pravila (statut) z za-
konom o društvih in so registrirani za oprav-
ljanje socialnovarstvenih storitev,

– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov iz Občine
Trebnje ter podatke o višini članarine,

– kopijo zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet, davčno številko in številko žiro ra-
čuna;

b) o programu:
– popolno ime in naslov izvajalca pro-

grama oziroma projekta,
– naziv programa oziroma projekta,
– opis vsebinskega programa za vsako

prijavljeno akcijo, iz katere bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije s prikazom
višine posameznih stroškov,

– finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja,

– časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora

ustrezati razpisanemu področju, ne pa dru-
gim področjem delovanja društva, sicer vlo-
ga ne bo uvrščena v obravnavo.

6. Prednost pri izboru imajo tisti izvajal-
ci, ki že imajo izkušnje in reference z izvaja-
njem nalog s področja socialnega varstva
med društvi pa društva, ki bodo dostavila
odločbo o podelitvi statusa društva, ki delu-
je v javnem interesu.

7. Predlogi morajo biti posredovani naj-
kasneje do 3. 5. 2000 do 12. ure v zaprtih
ovojnicah na naslov: Občina Trebnje, Od-
delek za družbene dejavnosti, Goliev trg 5,
Trebnje, s pripisom: Javni razpis – socialno
varstvo – Ne odpiraj.

8. Oddelek za družbene dejavnosti v 15
dneh po zaključku razpisa pripravi predlog
izbora izvajalcev, ki ga posreduje županu,
ta pa v potrditev občinskemu svetu. O izbo-
ru izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 15 dneh po
sprejemu sklepa na občinskem svetu.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene po-
godbe.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som se dobe na Oddelku za družbene de-
javnosti Občine Trebnje pri Branki Kržič (tel.
068/34-81-124).

Občina Trebnje

Ob-24872
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in na podlagi 7. člena
pravilnika za vrednotenje programov športa
v Občini Šalovci objavlja Občina Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v Občini Šalovci v
letu 2000

I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:

– športna društva in klubi,
– zavodi, zasebniki in druge organizaci-

je registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,

– vrtci in osnovne šole.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-

vitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Šalovci,
2. da so registrirani za opravljanje šport-

ne dejavnosti,
3. da imajo urejeno evidenco o članstvu

in drugih kazalcih predpisanih za spremlja-
nje stanja v športu,

4. da imajo usklajena pravila (statut) z
novim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),

5. da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti,

6. redno letno dostavljajo občini podat-
ke o članstvu, načrt aktivnosti in poročilo o
doseženih rezultatih.

III. V letu 2000 bomo sofinancirali izva-
jalcem športnih programov naslednje vse-
bine:

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. priznanja športnikom in športnim de-

lavcem.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani

iz proračunskih sredstev za šport za leto
2000 na podlagi pravilnika za vrednotenje
programov športa v Občini Šalovci, katere-
ga je Občinski svet občine Šalovci sprejel
dne 9. 7. 1999.
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V. Rok za predložitev prijav in način pred-
ložitve: rok za prijavo programov je do 25.
4. 2000 do 12. ure.

Prijave pošljite v zaprti kuverti, na na-
slov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, s pripisom “javni razpis – šport
2000”. Enotne obrazce za prijavo, ostalo
razpisno dokumentacijo in podrobne infor-
macije dobite vsak delovni dan med 7. in
15. uro na sedežu Občine Šalovci, pri Alek-
sandru Abrahamu, tel. 069/55-98-050.

VI. Prijava mora biti dana na obrazcih na-
ročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s prireditvami številom udeležen-
cev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.

VII. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajal-
ci prejeli v 60 dneh po poteku roka za od-
dajo prijav.

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo skleniti po-
godbe o sofinanciranju športnih programov.

Občina Šalovci

Ob-24873

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

poslovni stavbi naročnika
1. Naročnik: IBE, d.d., svetovanje, pro-

jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: vzdrževalna dela na
poslovni stavbi naročnika Hajdrihova 4,
Ljubljana, in sicer:

2.1. obnova fasade poslovne stavbe (ca.
1.770 m2),

2.2. zamenjava oken in senčil (ca.
790 m2).

Ocenjena vrednost razpisanih del:
40 mio SIT.

3. Ponudniki lahko ponudijo celoto raz-
pisanih del ali posamezni sklop, naveden v
2. točki (podrobnosti in zahteve so navede-
ne v razpisni dokumentaciji).

4. Predvideni začetek del in rok za do-
končanje del: 2 meseca (julij 2000–avgust
2000).

5. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na naslovu na-
ročnika (vložišče) od 10. 4. 2000 do 14. 4.
2000 med 9. in 11. uro ob predložitvi doka-
zila o plačilu stroškov razpisne dokumenta-
cije v višini 5.000 SIT + DDV (skupaj 5.950
SIT) na žiro račun naročnika št.
50101-601-23194 pri APP Ljubljana.

6. Pojasnila oziroma dodatne informacije
glede razpisanih del so ponudnikom na voljo:

– za strokovno-tehnični del: Anton Ka-
stelic, univ. dipl. inž. gradb., tel.
061/177-62-04, telefaks 061/210-527,

– za splošni del: Tone Seliškar, univ.
dipl. prav., tel. 061/177-61-61, telefaks
061/210-527,

– s ponudniki bo organiziran sestanek z
možnostjo ogleda objekta (podrobnosti v
razpisni dokumentaciji).

7. Rok za dostavo ponudb je 3. 5. 2000
do 14. ure, na naslov: IBE, d.d., svetova-
nje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova
4, Ljubljana.

8. Ponudbe naj bodo oddane v zapeča-
tenih ovojnicah z navedbo točnega naslova
ponudnika in oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba na javni razpis”.

9. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: navedena v razpisni dokumentaciji.

10. Zahtevana finančna zavarovanja za re-
snost ponudbe: lastna menica z menično izja-
vo ali bančna garancija v višini 250.000 SIT.

11. Ponudbe bo odprla in ocenila komi-
sija naročnika.

12. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izbiri javnega razpisa: 30 dni od
datuma oddaje ponudb.

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje
in inženiring, Ljubljana

Ob-24981
Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Ljub-

ljana, Župančiceva 6, v sodelovanju z Inže-
nirsko zbornico Slovenije, Matično sekcijo
arhitektov, Krajinskih arhitektov in urbani-
stov, Ljubljana, Dunajska 104/1, po dogo-
voru z Društvom arhitektov Obale in Druš-
tvom arhitektov Primorske razpisuje

enostopenjski javni, anonimni projektni
natečaj

za idejno arhitekturno rešitev športne
dvorane za srednjo šolo Srečka

Kosovela v Sežani
Natečaja se lahko udeležijo fizične in

pravne osebe, s sedežem na območju Slo-
venije, ki so sposobni izpeljati natečajno na-
logo. Pravico do udeležene nimajo sestav-
ljalci programa, člani žirije, skrbnik, poroče-
valci ter njihovi zakonci in bližnji sorodniki.

Natečaj je razpisan skladno s pravilni-
kom o izvajanju natečajev ZDAS, ki ga je
sprejela IZS.

Natečajna naloga: nova športna dvorana
(32 x 27 m) s tribunami za 250 oseb, z
manjšo plesno dvorano, pedagoškimi kabi-
neti in stranskimi prostori, skupne površine
okrog 1.400 m2, z zunanjo ureditvijo nepo-
sredne okolice stavbe. Ocenjena vrednost
GOI del vključno z DDV je 206 mio SIT.

Ocenjevalna komisija:
Predsednik:

1. Vladimir Mljać, univ. dipl. inž. gradb.
2. Mojca Plestenjak, univ. dipl. inž.

arh.
3. Janko Zadravec, univ. dipl. inž. arh.
4. Jernej Kraigher, univ. dipl. inž. arh.
5. Marjan Vrabec, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov žirije: Janez Vrhunc,
univ. dipl. inž. arh.

Skrbnik natečaja – IZS: Etbin Tavčar,
univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalka: dr. Mojca Šašek Divjak,
univ. dipl. inž. arh.

Roki:
1. Natečaj se prične z dnem objave v

Uradnem listu RS in časopisu Delo, 3. apri-
la 2000. Natečajniki lahko prevzamejo na-
tečajno gradivo v 20 dneh po objavi razpisa
osebno ali po pošti na naslovu: Inženirska
zbornica Slovenija, Matična sekcija arhitek-
tov, urbanistov in krajinskih arhitektov, Du-
najska 104, Ljubljana ob predložitvi dokazi-
la o plačani zaščitni pristojbini.

Zašcitno pristojbino v višini 10.000 SIT
je potrebno nakazati na račun IZS MSA,
Dunajska 104/1, na žiro račun št.
50102-637-000-2813227 pri Novi LB, Trg
Republike 2, z oznako : Natečaj telovadni-
ca Sežana.

2. rok za pošiljanje vprašanj na naslov
IZS MSA: 15. april 2000,

3. rok za dostavo odgovorov na vpraša-
nja: 25. april 2000,

4. rok za dostavo natečajnega dela na
naslov IZS MSA, Dunajska 104/1. s pripi-
som: »Natečajni elaborat – Ne odpiraj!« je
15. maj 2000,

5. zaključek dela ocenjevalne komisije
5. junij 2000,

6. rok za objavo rezultatov 15. junij
2000,

7. rok za izplačilo nagrad, odkupov in
odškodnin 15. julij 2000,

8. predvideni rok razstave natečajnih del
15. junij–1. julij 2000.

Nagrade:
1. nagrada: 1,200.000 SIT,
2. nagrada: 800.000 SIT,
3. nagrada: 500.000 SIT,
4. 3 odkupi á 233.000 SIT 700.000 SIT.
Udeležencem, katerih dela bodo izdela-

na skladno z natečajnimi pogoji, bodo izpla-
cane odškodnine v skupnem neto znesku
680.000 SIT.

Nagradni fond bo izplačan v celoti, če
bo razpisovalec prejel najmanj 9 natečajnih
del, ki bodo odgovarjala razpisnim pogo-
jem, sicer bo fond zmanjšan sorazmerno
številu prejetih del. Ocenjevalna komisija
ima pravico, da nagradni in odškodninski
fond razdeli tudi v drugačnem razmerju.

Če avtor(ji) prvonagrajenega dela naroč-
niku s pisnimi dokazili zagotovijo:

– da so po pogojih natečaja upravičeni
do udeležbe na njem,

– da so nosilci avtorskih pravic, da imajo
s tem pravico svojo natečajno rešitev odda-
ti, jo spreminjati, razširjati in odstopiti naroč-
niku,

– da imajo vse potrebne pogoje in zmož-
nosti, da naročeno delo izvedejo ter

– da soglašajo z morebitnim naročilom,
mu (jim) bo naročnik pod pogoji, ki so nave-
deni v razpisnem gradivu, poveril izdelavo
vseh nadaljnjih faz načrta.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 423-3/00-4 Ob-25142
Na podlagi zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99), zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Ur. l. 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,
Urad za kemikalije RS, Breg 14, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje nakupa

laboratorijske opreme za pomoč pri
akreditaciji laboratorijev za izvajanje
tretjega odstavka 74. člena zakona o

kemikalijah in za izvajanje monitoringa
pesticidov in drugih kemijskih

kontaminantov v živilih in pitni vodi
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo, Urad za kemi-
kalije RS, Breg 14, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje nakupa laboratorijske opreme.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
– laboratoriji, ki izpolnjujejo pogoje raz-

pisa, ne glede na to ali so javni zavodi ali
druge pravne ali fizične osebe,

– predlagatelji morajo biti registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
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4. Osnovni pogoji in merila:
Pogoji:
a) da je laboratorij v postopku akredita-

cije za opravljanje analiz monitoringa pesti-
cidov v živilih in pitni vodi in drugih kemij-
skih kontaminantov v živilih in pitni vodi ali
da je v postopku akreditacije za ugotavlja-
nje kemične sestave kemikalij za izvajanje
zakona o kemikalijah in za analize inšpek-
cijskih vzorcev v povezavi z zakonom o
kemikalijah,

b) da laboratorij sodeluje v mreži najmanj
dveh strokovnih medlaboratorijskih primer-
jalnih testov laboratorijev, ki imajo akredita-
cijo organa, ki je član EA (European Coope-
ration for Acreditation),

c) da bo oprema služila za določevanje
aktivnih snovi, ki se jih spremlja v okviru
monitoringa pesticidov v živilih in pitni vodi
in drugih kemičnih kontaminantov v živilih in
pitni vodi ter za ugotavljanje kemične sesta-
ve kemikalij za izvajanje zakona o kemikali-
jah in za analize inšpekcijskih vzorcev v po-
vezavi z zakonom o kemikalijah.

Merila:
d) mrežna povezava z drugimi laboratori-

ji (sposobnost nudenja čim širšega spektra
storitev v okviru zahtev pod tč.a)),

e) razvojni program v smeri zahtev pod
tč. a),

f) že naročena oprema, ki je predmet
tega javnega naročila,

g) pripravljenost nakupa opreme v sode-
lovanju z drugimi laboratoriji (da bi na ta
način racionalizirali delo, dosegli večjo
zmogljivost in kakovost dela in omogočili
boljši izkoristek naprave),

h) sposobnost določanja spektra aktiv-
nih snovi,

i) natančnost opreme, ki je predmet te-
ga javnega naročila (želena natančnost je
med ±2%, raje med ±1%),

j) reference o strokovni usposobljenosti
zaposlenih ter druge reference, zahtevane
v razpisni dokumentaciji,

k) stroški do sedaj opravljenih analiz.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago:

okvirno 12,000.000 SIT.
Subvencionira se laboratorijska oprema

v vrednosti 5–20% vrednosti naprave.
6. Terminski plan porabe dodeljenih

sredstev:
Dodeljena sredstva bodo prejemniku iz-

plačana v roku 30 dni po potrditvi računa in
poročila o nakupu laboratorijske opreme, ki
jo bo prejemnik posredoval naročniku naj-
kasneje do 15. 11. 2000.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 3. maja 2000 v tajništvu
Urada za kemikalije RS, Breg 14, Ljubljana,
vsak delavnik med 8. in 15. uro, pri Dragici
Koman. Dodatne informacije lahko dobite
pri Marti Pavlič, na tel. 061/178-60-51.

8. Vloge z dokazili o izpolnjevanju os-
novnih pogojev in meril morajo biti pred-
ložene do 3. maja 2000, v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – vloga” in s
številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo “Pomoč pri
akreditaciji laboratorijev za namene naku-
pa laboratorijske opreme” na prednji stra-
ni kuverte in z naslovom pošiljatelja na
hrbtni strani na naslov: Ministrstvo za
zdravstvo, Urad za kemikalije RS, Breg
14, Ljubljana.

9. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Prejemniki bodo obveščeni o izidu

javnega razpisa najkasneje do 26. maja
2000.

Ministrstvo za zdravstvo
Urad za kemikalije RS

Št. 30/2000  Ob-25051
Na podlagi 6. poglavja pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) 5. člena
zakona o Filmskem skladu Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 17/94), 3. člena pravil-
nika o merilih za izbiranje in sofinanciranje
nacionalnih kinematografskih in video pro-
gramov z dne 29. 7. 1998, 7. člena pravil-
nika o postopku izbiranja filmskih in video
programov z dne 30. 3. 1995, Filmski sklad
Republike Slovenije objavlja

javni razpis
o začetku postopka za dodelitev
državne pomoči oziroma zbiranja

ponudb za sofinanciranje
1

 Celovečernih žanrskih in avtorskih
filmov, igrano-dokumentarnih in doku-

mentarnih filmov, kratkih igranih, doku-
mentarnih in animiranih filmov ter vide-
oart projektov – v produkcijskem obdo-

bju 2001–2003.

2
Celovečernih in kratkih igranih in

dokumentarnih filmov, animiranih in
videoart projektov na temo »Slovenija,
10 državnih let« – v produkcijskem ob-

dobju 2001
Ponudbo za sofinanciranje lahko oddajo

pravne osebe, ki so registrirane za filmsko
in video produkcijo in imajo sedež v Repub-
liki Sloveniji.

Pri izbiri ponudb bodo odločujoči kriteriji
izvirnost in celovitost zgodbe, svežina film-
skega in video scenarističnega pristopa ter
predračun produkcijskih stroškov. Prednost
bodo imele ponudbe, katerih predračun ne
bo presegal 150 milijonov tolarjev za žanr-
ske, 100 milijonov tolarjev za avtorske, 50
milijonov tolarjev za igrano-dokumentarne
in 30 milijonov tolarjev za dokumentarne
celovečerne filme. Za kratke igrane, doku-
mentarne in animirane filme ter videoart pro-
jekte predračun ne sme presegati 15 milijo-
nov tolarjev. Pri izbiri ponudb za koproduk-
cije celovečernih igranih filmov s tujim part-
nerjem bodo veljali enaki vsebinski kriteriji,
Filmski sklad RS pa bo sofinanciral izbrano
koprodukcijo praviloma z največ 25 milijoni
tolarjev.

Rok za oddajo ponudb je 3. julij 2000.
Za pravočasno oddane ponudbe se bo-

do štele tiste, ki bodo do navedenega datu-
ma do 16. ure prispele po pošti ali bodo
osebno prinesene na naslov: Filmski sklad
Republike Slovenije, Miklošičeva 38/5,
1000 Ljubljana. Ponudba mora vsebovati
štiri izvode scenarija in mora biti poslana ali
osebno prinesena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj –
ponudba« in z navedbo javnega razpisa, na
katerega se nanaša.

Odpiranje prejetih ponudb v roku 15 dni
po roku za oddajo ponudb. O izbiri prejem-
nikov državne pomoči bodo producenti ob-

veščeni predvidoma v roku treh mesecev
po datumu odpiranja ponudb. Zainteresira-
ni lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na zgoraj navedenem naslovu pri Danici Ba-
iee vsak dan od 7. aprila 2000 naprej.

Filmski sklad RS

Št. 150/2000 Ob-24783
1. Naročnik: ERICo Velenje, Inštitut za

ekološke raziskave, Koroška 58, 3320 Ve-
lenje.

2. Predmet razpisa:
2.1. laboratorijska mikrovalovna na-

prava za mokri sežig vzorcev,
2.2. laboratorijska analitska tehtnica.
Ponudnik lahko pošlje ponudbo v celoti

ali ločeno za opremo navedeno pod eno
točko.

3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– tehnične karakteristike,
– ustrezen servis,
– zagotovljena kalibracija/validacija labo-

ratorijske opreme navedene pod 2.1. točko,
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na naslov: ERICo Velenje, Inštitut za ekološ-
ke raziskave, Koroška 58, 3320 Velenje.

5. Kraj in osebe, pri katerih lahko zainte-
resirani ponudniki dobijo brezplačno razpi-
sno dokumentacijo: ERICo Velenje, Koroš-
ka 58, Velenje, mag. Julija Beričnik Vrbov-
šek, tel. 063/898-19-60, Vesna Rožič,
univ. dipl. inž. kem. tehn., tel.
063/898-19-55 in Klara Orešnik univ. dipl.
inž. kemije, tel. 063/898-19-56,
063/898-19-65, faks 063/898-19-42.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čatenih kuvertah, na ovojnici naj bo označe-
no “Ponudba – ne odpiraj”.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje 30 dni od datuma pris-
petja ponudb.

ERICo Velenje
Inštitut za ekološke raziskave

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-24777
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,

bančna skupina Nove Ljubljanske banke, v
skladu s statutom objavlja

ponudbo
za prodajo rednih delnic Koroške

banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke

Prodajalec: Johnson Controls-NTU,
d.o.o., Pod gradom 1, 2380 Slovenj Gradec.

Predmet prodaje: 3.206 rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, banč-
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ne skupine Nove Ljubljanske banke, po ce-
ni 31.000 SIT za eno delnico, plačljivo v 15
dneh.

Prednostno pravico imajo v skladu z dolo-
čili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup veljav 15 dni od dne-
va objave, po tem roku bodo delnice proda-
ne na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Št. 928/00 OB-24833
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo za
prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Izbira Laško, d.d., Trubarje-

va 4, 3270 Laško.
Predmet prodaje:
– 439 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 24.200 SIT za delnico,
– 531 prednostnih delnic Banka Celje,

d.d., na ime po ceni 24.200 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 30. 4. 2000. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d., Celje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-24774
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah direktor družbe Region,
projektivni biro Brežice, d.o.o., s sedežem
Cesta prvih borcev 11, Brežice, ki je vpisa-
na v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Krškem v vl. št. 1/00935/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom skupščine z

dne 21. 3. 2000.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanje-

ga v višini 27,178.000 SIT, zmanjša za
16,863.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 10,315.000 SIT.

Pozivamo vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.

Region, d.o.o., Brežice

Ob-24968
V skladu z določili 454. člena ZGD v

zvezi z določilom 437. člena ZGD, družba
L’Espace, trgovina na debelo in drobno ter

inženiring, d.o.o., Cesta na Markovec 23,
Koper, vpisana v sodni register pri Okrož-
nem sodišču v Kopru, v registerski vložek
št. 1/4828/00, matična številka družbe
5864542, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša

5,992.000 SIT se zmanjša za 2,996.000
SIT, tako da bo po zmanjšanju znašal
2,996.000 SIT.

Direktor družbe, skladno z zakonom po-
ziva morebitne upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

L’Espace, d.o.o., Koper

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-24778
V skladu z 20. točko statuta družbe in

določb zakona o gospodarskih družbah
uprava in nadzorni svet družbe GEA Colle-
ge, poslovno izobraževanje, d.d., Dunajska
156, Ljubljana, sklicujeta

11. redno letno skupščino
delničarjev GEA College, d.d.,

ki bo v sredo, 10. 5. 2000 ob 15. uri v
prostorih družbe, Dunajska 156, Ljubljana.

Za sejo skupščine GEA College, d.d.,
predlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika ter dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli dr. Matej Penca, za prešteval-
ca glasov pa Karmen Mavrič in Rok Šimenc.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za poslovno leto 1999, s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za poslovno leto
1999.

3. Ugotovitev izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v po-

slovnem letu 1999 v višini 139.858 tisoč
SIT se pokrije v breme revalorizacije.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje nadomestnega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: zaradi podane odstop-
ne izjave se razreši dosedanjega člana nad-
zornega sveta Matijo Robleka.

Za nadomestnega člana nadzornega sve-
ta se namesto Matije Robleka imenuje Du-
šan Povalej.

Mandat novega člana nadzornega sveta
začne teči z dnem 10. 5. 2000 in preneha
s prenehanjem mandata sedanjega nadzor-
nega sveta.

5. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje poslova-

nja GEA College, d.d., Ljubljana, za poslov-
no leto 2000 se imenuje revizorsko družbo
DEJ 3, d.o.o.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Dunajska 156,
Ljubljana in sedežu Kmečke družbe, d.d.,
Stegne 21, Ljubljana, vsak delovnik med

10. in 13. uro od 10. 4. 2000 do zasedanja
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti za-
stopniki, ki najkasneje 24 ur pred pričet-
kom zasedanja skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini na naslov
Kmečka družba, d.d., Stegne 21, 1000
Ljubljana.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firmo in sedež), pob-
lastitelja in pooblaščenca, skupno število
delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec ter
podpis pooblastitelja oziroma zastopnika
pravne osebe. V tem času trgovanje in pre-
nos delnic nista dovoljena.

Glasovanje na skupščini je javno. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupš-
čini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Glasovnice prejmejo
udeležnci, ki so predložili delnice ali potrdi-
la o deponiranju delnic v centralnem ali
bančnem depoju oziroma pri notarju.

Če skupščina delničarjev še 30 minut
po razpisani uri ne bo sklepčna, uprava ne
prej kot v 14 dneh in ne kasneje kot v enem
mesecu skliče ponovno sejo skupščine. Za
sklic ponovne seje zadošča, da je vabilo
objavljeno 5 dni pred zasedanjem. Ponovni
sklic lahko veljavno odloča ne glede na šte-
vilo glasov prisotnih delničarjev, če je pri-
sotnih vsaj 8 delničarjev.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

GEA College, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

dr. Matej Penca
direktor

Matjaž Škabar

Ob-24779
Na podlagi pobude delničarjev IXTLAN

Consulting, d.o.o. in INFOND Zlat, d.d.,
uprava družbe Prašičereje Podgrad, d.d.,
sklicuje

4. izredno skupščino
delniške družbe Prašičereje Podgrad,

d.d.,
za 9. 5. 2000 ob 13. uri na sedežu

družbe, Podgrad 38, 9250 Gornja Radgo-
na.

Na skupščini bo navzoča notarka Danica
Hojs-Peršak.

Predlog dnevnega reda.
1. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Kontarščak Kristjana, za
preštevalce glasov Bračič Cvetko, Vukotič
Liljano, Kozar Janjo.

3. Obravnava in sprejem delitve dobička
iz preteklih let.

Predlog sklepa: skupščina razveljavi sk-
lep 4. točke dnevnega reda tretje skupšči-
ne in sprejme naslednji sklep:

a) dobiček leta 1995, ki z revalorizacijo
na dan 31. 12. 1999 znaša 60,166.260,10
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SIT se nameni za izplačilo dividend delni-
čarjem,

b) dobiček leta 1996, ki z revalorizacijo
na dan 31. 12. 1999 znaša
106,975.911,10 SIT se razdeli na nasled-
nji način: 59,833.739,90 SIT za dividende
delničarjem, 1,800.000 SIT za nagrade
nadzornemu svetu, in sicer predsedniku
40%, članom pa po 30%. Preostali del do-
bička leta 1996 v znesku 45,342.071,20
SIT ostane nerazporejen.

c) dobiček leta 1997, ki z revalorizacijo na
dan 31. 12. 1999 znaša 107,471.845,54
SIT se razporedi v rezerve družbe.

d) dobiček leta 1998, ki z revalorizacijo
na dan 31. 12. 1999 znaša 88,081.021,69
SIT je bil v znesku 41,275.080,38 SIT s
sklepom uprave razporejen v rezerve druž-
be, preostanek v znesku 46,805.941,31
SIT ostane nerazporejen do redne skupšči-
ne družbe Prašičereje Podgrad v letu 2001.

Dividende do višine 30 mio SIT se izpla-
čajo najkasneje do 10. 5. 2000 delničar-
jem po stanju v delniški knjigi na dan 6. 5.
2000. Preostali del dividend in nagrada nad-
zornemu svetu pa do 5. 6. 2000.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo naj-
manj tri dni pred sejo skupščine. Pooblaš-
čenci so dolžni pooblastilo predložiti najka-
sneje na dan skupščine in le-tega deponira-
ti na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje isti dan v istih prostorih. Skupščina bo
v tem primeru odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo od-

prt 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.

Prašičereja Podgrad, d.d., Podgrad
Gornja Radgona

uprava

Ob-24784
Uprava Tabor – Družba pooblaščenka,

d.d., Grosuplje, sklicuje na podlagi 33. čle-
na statuta družbe

1. redno skupščino
delničarjev,

ki bo v soboto, 13. maja 2000 ob 15.
uri v prostorih jedilnice skladišča PC-2 na
Industrijski c. 3 v Grosuplju.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine.
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za predsednika skupščine se
izvoli Pavlić Miro, za sestavo notarskega za-
pisa se pooblasti Kotar Marjana, notarja iz
Grosuplja. Za preštevalki glasov se določi
Zupančič MIleno in Grubiša Toni.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave skupaj z mnenjem pooblašče-
nega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poslovno poročilo za leto1999.

3 Sklepanje o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sk-

lep: sprejme se sklep o delitvi dobička po
predlogu uprave.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja imenuje Rödl & Part-
ner, Družba za revizijo in davčno svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino in predlog sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Grosuplju,
Adamičeva 14 v splošnem sektorju vsak de-
lovni dan od 12. do 14. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci in zastopniki navad-
nih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe po stanju 10 dni pred zasedanjem
skupščine.

Glasovalno pravico imajo na skupščini
delničarji, ki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo udeležbo in
so vpisani v delniški knjigi družbe. O vseh
točkah dnevnega reda je glasovanje javno.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje pol ure kasneje. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Tabor – družba pooblaščenke, d.d.,
Grosuplje

uprava družbe

Št. 6-102/2000 Ob-24835
Na podlagi 7.6 člena statuta družbe

GOZD, družba za proizvodnjo, storitve in
trgovino, d. d. Ljubljana, Tržaška 2, Ljublja-
na, direktor sklicuje

2. skupščino družbe
GOZD, družba za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d. d. Ljubljana
ki bo dne 9. 5. 2000. ob 13. uri v po-

slovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška 2, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti, izvolitev delovnih organov skupščine.

Sprejme se sklep, kot ga predlaga uprava:
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
– za predsedujočega na skupščini se iz-

voli Zupančič Gregorja.
– za preštevalki glasov se izvolita Karlin

Marjeta in Zore Draga,
– seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. Letno poročilo za leto 1999 z mne-

njem revizorja.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: sprejme se letno poročilo
za leto 1999 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta.

3. Delitev dobička za leto 1999.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep:

– del dobička iz leta 1998 revaloriziran
do konca leta 1999 v znesku SIT
20,712.000 se razdeli za dividende, razlika
v višini 1,130.129 SIT ostane nerazporeje-
na. Dividende 100 SIT bruto/delnico se iz-
plačajo v 60 dneh od sklepa skupščine del-
ničarjem po stanju v delniški knjigi na dan
sklepa skupščine,

– dobiček iz leta 1999 v znesku SIT
62,950.116,21 SIT ostane nerazporejen,

– iz rezerv družbe in revalorizacijskega
popravka rezerv se oblikuje sklad lastnih
delnic v višini 10% osnovnega kapitala za
ponudbo v odkup delavcem družbe,

– izguba iz leta 1997 revalorizirana do
31. 12. 1999 v znesku 25,141.005 SIT se
pokrije iz rezerv in revalorizacijskega po-
pravka rezerv.

4. Povečanje osnovnega kapitala
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep:

Osnovni kapital se poveča nominalno iz
revalorizacijskega popravka osnovnega ka-
pitala po izkazu stanja per 31. 12. 1999 in
sicer za znesek 207,120.000 SIT iz
207,120.000 SIT na 414,240.000 SIT.
Dosedanjim delničarjem pripadajo iz pove-
čanega kapitala nove delnice v sorazmerju
z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem
kapitalu družbe.

Uprava je odgovorna, da izpelje posto-
pek vpisa povečanja osnovnega kapitala v
register v skladu s 336. členom zakona o
gospodarskih družbah.

5. Sprememba statuta
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep:

5/1 Uskladi se dejavnost s SKD in sicer:
Brišejo se naslednje dejavnosti:
45.2 Gradnja objektov in delov objektov
51.4 Trgovina na debelo z izdelki široke

porabe
55.2 Dejavnost domov, kampov in dru-

gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas
55.21 Dejavnost planinskih in drugih do-

mov
55.22 Storitve kampov
55.23 Druge nastanitve za krajši čas
55.30 Gostinske storitve prehrane
55.40 Točenje pijač in napitkov
70.10 Poslovanje z lastnimi nepremični-

nami
74.20 Projektiranje in tehnično svetova-

nje

Vpišejo se naslednje dejavnosti:
G/51.53 Trgovina na debelo z lesom,

gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/52.484 Trgovina na drobno s kuri-

vom
H/55.210 Dejavnost planinskih domov

in mladinskih prenočišč
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.231 Dejavnost otroških letovišč,

počitniških in sindikalnih domov
H/55.232 Dejavnost turističnih kmetij z

nastanitvenimi zmogljivostmi
H/55.233 Dejavnost oddajanja sob gos-

podinjstev turistom
H/55.234 Dejavnost dijaških, študent-

skih domov, internatov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši

čas, d.n.
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H/55.301 Dejavnost restavracij in go-
stiln

H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij

H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.304 Dejavnost premičnih gostin-

skih obratov
H/55.305 Dejavnost turističnih kmetij

brez nastanitvenih zmogljivosti
H/55.309 Dejavnost drugih prehrambe-

nih obratov
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v

točilnicah in dnevnih barih
H/55.402 Točenje pijač in napitkov v

diskotekah in nočnih barih
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v

drugih lokalih
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofi-

zikalno, geokemično in drugo opazovanje
meritve in kartiranje

K/74.202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje

K/74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje

Celotna dejavnost družbe se odslej gla-
si:

A/02.01 Gozdarstvo
A/02.02 Gozdarske storitve
B/05.01 Ribištvo
B/05.02 Ribogojstvo, ribiške storitve
CB/14.21 Pridobivanje gramoza in pe-

ska
DD/20.10 Žaganje in skobljanje lesa ter

impregniranje lesa
DD/20.30 Stavbno mizarstvo
DD/20.40 Proizvodnja lesene embala-

že
DD/20.51 Proizvodnja drugih izdelkov

iz lesa
DD/20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute,

slame in protja
F/45.21 Splošna gradbena dela
F/45.22 Postavljanje ostrešij in krovska

dela
F/45.23 Gradnja cest, železniških prog,

letališč in športnih objektov
F/45.24 Hidrogradnja in urejanje voda
F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela

specialnih strok
G/50.10 Trgovina z motornimi vozili
G/50.101 Trgovina na debelo z motor-

nimi vozili
G/50.102 Trgovina na drobno z motor-

nimi vozili
G/50.103 Posredništvo pri trgovini z

motornimi vozil
G/50.20 Vzdrževanje in popravila mo-

tornih vozil
G/50.30 Trgovina z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila
G/50.301 Trgovina na debelo z rezerv-

nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila

G/50.302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila

G/50.303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila

G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala

G/51.19 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov

G/51.41 Trgovina na debelo s tekstilom
G/51.42 Trgovina na debelo z oblačili

in obutvijo
G/51.43 Trgovina na debelo z električ-

nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati
G/51.44 Trgovina na debelo s porcela-

nom, steklenino, tapetami, čistili
G/51.47 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe
G/51.53 Trgovina na debelo z lesom,

gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/52.11 Trgovina na drobno v nespe-

cializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/52.463 Trgovina na drobno z grad-

benim materialom
G/52.484 Trgovina na drobno s kurivom
H/55.210 Dejavnost planinskih domov

in mladinskih prenočišč
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.231 Dejavnost otroških letovišč,

počitniških in sindikalnih domov
H/55.232 Dejavnost turističnih kmetij z

nastanitvenimi zmogljivostmi
H/55.233 Dejavnost oddajanja sob gos-

podinjstev turistom
H/55.234 Dejavnost dijaških, študent-

skih domov, internatov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši

čas, d.n.
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-

mopostrežnih restavracij, picerij
H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.304 Dejavnost premičnih gostin-

skih obratov
H/55.305 Dejavnost turističnih kmetij

brez nastanitvenih zmogljivosti
H/55.309 Dejavnost drugih prehrambe-

nih obratov
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v

točilnicah in dnevnih barih
H/55.402 Točenje pijač in napitkov v

diskotekah in nočnih barih
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v

drugih lokalih
I/60.23 Drug kopenski potniški promet
I/60.24 Cestni tovorni promet
I/63.11 Prekladanje
I/63.12 Skladiščenje
I/63.40 Dejavnosti drugih prometnih

agencij
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/70.31 Dejavnost agencij za posred-

ništvo v prometu z nepremičninami
K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.21 Dajanje drugih kopenskih vozil

v najem
K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in

opreme v najem
K/7I.32 Dajanje gradbenih strojev in

opreme v najem
K/71.33 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem
K/72.20 Svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi
K/72.30 Obdelava podatkov
K/72.40 Dejavnosti, povezane s podat-

kovnimi bazami

K/74.12 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

K/74.201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje
meritve in kartiranje

K/74.202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje

K/74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje

5/2 Sprejmejo se spremembe statuta in
sicer:

Spremeni se osnovni kapital družbe, ta-
ko da točka 4.1. po novem glasi:

Osnovni kapital družbe znaša
414,240.000  SIT in je razdeljen na
414.240 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic, z nominalno vrednostjo delnice
1.000 SIT. Navadne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, ena delnica daje en glas,

– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preosta-

lega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

V poglavju 4 se črtata točki 4.2. in 4.3.,
stare točke 4.4.-4.6 postanejo nove točke
4.2-4.4.

Črta se celotno poglavje Pravice in ob-
veznosti imenskih delnic na podlagi določb
ZLPP (točke 4.7-4.11) zato stare točke v
poglavju Povečanje in zmanjšanje kapitala
(točke 4.12-4.20) postanejo nove točke
4.5-4.13.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000 in 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leti 2000 in 2001 se imenuje
družba Revidicom, revizijska družba d. o. o.
Grizoldova 5, Maribor.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Za sprejem sklepa pod točko 5. dnevne-
ga reda je potrebna večina najmanj treh
četrtin pri sklepanju zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan zasedanja skupščine, njihovi poob-
laščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe pisno prija-
vijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziro-
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ma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna (vsaj 15%
pri sklepanju zastopanega kapitala) – 1.
sklic, bo ponovno zasedanje eno uro ka-
sneje v istih prostorih – 2.sklic, takrat bo
skupščina ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

GOZD, d.d., Ljubljana
direktor:

Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.

Ob-24858
Na podlagi 36. člena statuta družbe Var-

nost Novo mesto d.d., uprava sklicuje

4. skupščino družbe
Varnost Novo mesto d.d., Novo mesto,

Trdinova 6,
ki bo dne 9. 5. 2000 ob 8. uri na sedežu

družbe v Novem mestu, Trdinova 6, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: za predsedu-
jočo skupščine se izvoli: Branko Neffat,
univ. dipl. prav.

Izvoli se preštevalca glasov: Ivan Šval,
Nevenka Pavlin.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999 v pred-
loženem besedilu.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme naslednje spremembe in dopolni-
tve statuta družbe:

a) V 1. členu statuta se spremeni firma
družbe in pravilno glasi: »firma družbe je:
Podjetje za varovanje premoženja Varnost
d.d.

Skrajšana firma družbe je: Varnost d.d.«
b) Spremeni se 23. člen statuta in pravil-

no glasi: »nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi
člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.«

Spremeni se 24. člen statuta in pravilno
glasi: »1 član nadzornega sveta je predstav-
nik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delav-
cev. Ta določba velja dokler je v veljavi za-
kon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
(Ur. l. RS, št. 42/93).«

Spremeni se 25. člen statuta in pravilno
glasi: »nadzorni svet imenuje skupščina del-
ničarjev z navadno večino glasov navzočih
delničarjev, razen člana nadzornega sveta,
ki ga izvoli svet delavcev.«

Spremeni se 30. člen statuta in pravilno
glasi: »glasovanje nadzornega sveta poteka
z navadno večino glasov, razen, če zakon
ali ta statut ne določata drugačne večine.«

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisnih
odstopnih izjav se sprejme odstop članov
nadzornega sveta, predstavnikov delničar-
jev.

 Skupščina izvoli naslednja člana nad-
zornega sveta, predstavnika delničarjev, za
celotno mandatno obdobje:

1. Vojteh Burkelca,
2. Matija Bradač.

5. Sprejem sklepa o izplačilu denarne
nagrade članom nadzornega sveta.

Uprava družbe predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: dosedanjim članom
nadzornega sveta se za njihovo delo izplača
denarna nagrada v višini 50.000 SIT, v skla-
du s 33. členom statuta družbe.

6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: oblikuje se
sklad lastnih delnic iz prostih rezerv družbe
v višini do 10% osnovnega kapitala družbe,
za namene po 240. členu zakona o gospo-
darskih družbah.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

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 na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje, v istih prosto-
rih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost Novo mesto, d.d.

Ob-24867
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 20/98, 84/98 in 6/99 ter 19. in
24. členov in prvim odstavkom 25. člena
statuta družbe IMP Tovarne armatur, d.d.,
Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 43, upra-
va družbe sklicuje

peto skupščino
delniške družbe

ki bo v sredo 10. 5. 2000 ob 15. uri v
prostorih na sedežu družbe v Ivančni Gori-
ci, Ljubljanska cesta 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Iztok Munih, za preštevalca
glasov Frančiška Kamnikar in Zoran Vulič,
za notranja se določi Marjan Kotar.

2. Letno poročilo družbe IMP tovarne ar-
matur, d.d., za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe IMP tovarne armatur,
d.d., za poslovno leto 1999 z mnenjem re-
vizorja in nadzornega sveta.

3. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: iz čistega dobička se

izplačajo dividende v skupnem znesku
13,597.121 SIT oziroma 45,70 SIT bruto
na delnico. Pri tem se najprej porabi dobi-
ček z revalorizacijo do dneva izplačila, us-
tvarjen pred letom 1997, razlika pa se izpla-
ča iz dobička, ustvarjenega v letu 1999.

Ostali dobiček iz let 1997, 1998 in 1999
ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo najkasneje v roku
štirih mesecev po sklepu skupščine delni-
čarjev.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.

Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se izvoli Sonja Gerič in Marta Kelvišar.

Začetek teka mandata članom NS je 5.
11. 2000.

5. Seznanitev skupščine o izvolitvi člana
NS, ki zastopa druge interese.

Predlog sklepa: skupščina je seznanje-
na z izvolitvijo člana NS, ki zastopa druge
interese.

6. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: določi se nagrada čla-
nom nadzornega sveta za poslovno leto
1999, in sicer:

– predsednici 200.000 SIT,
– članom 100.000 SIT.
7. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovno leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe IMP

tovarne armatur, d.d., za poslovno leto
2000 se imenuje revizijska družba Prelog &
Simam Revizija in drugi, k.d., Osojnikova
cesta 3, Ptuj.

Gradivo za skupščino s predlogi za spre-
jemanje sklepov je delničarjem na vpogled
v prostorih družbe IMP tovarne armatur,
d.d., Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 43,
pri vodji splošno-kadrovske službe, vsak de-
lovni dan od ponedeljka do petka, med 13.
in 15. uro od dneva objave dalje.

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji
uresničujejo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
koniti zastopniki pod pogojem, da najka-
sneje tri dni pred dnevom skupščine prijavi-
jo svojo udeležbo upravi na sedežu družbe.

Glasovanje je osebno ali po pooblaš-
čencu, in sicer na podlagi t.i. glasovalne
tablice, ki jo bodo delničarji oziroma poob-
laščenci prejeli ob vstopu v prostor, kjer bo
potekalo zasedanje.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 31 / 7. 4. 2000 / Stran 3051

Vsaka delnica nominalne vrednosti
1.000 SIT zagotavlja en glas. Glasovanje o
posameznih točkah dnevnega reda je javno
in poteka s t.i. glasovalnimi tablicami.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določa drugače.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in biti ob sklicu predloženo
družbi.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 10. 5.
2000 ob 16. uri v prostorih družbe v Ivančni
Gorici, Ljubljanska cesta 43.

Skupščina drugega sklica veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

IMP tovarna armatur, d.d.,
uprava – direktor družbe

Stane Klavžar, univ. dipl. inž.

Ob-24869
Na podlagi 23. člena statuta delniške

družbe Kompas IngPOS, uprava sklicuje

10. redno sejo skupščine družbe,

ki bo 8. 5. 2000 ob 13. uri na sedežu
družbe, Tržaška 37 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva overovatelja. Seji bo pri-
sostvovala povabljena notarka.

2. Sprejem poročila o poslovanju v letu
1999, z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme poslovno po-
ročilo za leto 1999.

3. Odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se čisti dobiček za leto
1999, v višini 6,446.851,15 SIT deli kot
sledi:

– 4,700.229 SIT za dividende,
– 1,746.622,15 SIT za nagrado upravi

po pogodbi o poslovodstvu.
Dobiček se izplača, glede na likvidnost-

no situacijo, najkasneje do konca leta 2000
delničarjem, ki so na dan skupščine delni-
čarji.

4. Plan poslovanja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme plan poslova-
nja za leto 2000, v predloženem besedilu,
ki je sestavni del tega sklepa.

Gradivo za sejo skupščine je od sklica
dalje na vpogled na sedežu podjetja Kom-
pas IngPOS, d.d., Tržaška 37, 1000 Ljub-
ljana, vsak delavnik od 8. do 15. ure, razen
tega se vsem delničarjem to vabilo, skupaj z
gradivom, pošlje na njihov naslov.

Kompas IngPOS, d.d., Ljubljana
direktor Zvonko Trbanc

Št. 000632 Ob-24870
Na podlgi statuta delniške družbe Pod-

jetja za urejanje hudournikov, d.d., Hajdri-
hova 28, Ljubljana, sklicujemo

3. skupščino delničarjev
ki bo dne 9. 5. 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Hajdrihova 28.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov Vido Vrhunec in Mojco Černe. Na
seji bo prisotna notarka Dušica Berden.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme poslovno poročilo za leto
1998 z mnenjem revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o delitvi dobička.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz let 1993,
1994 in 1995 katerega skupna revalorizira-
na vrednost na dan 31. 12. 1998 znaša
82,892.360,12 SIT se razporedi v dividen-
de. Bruto dividenda na delnico znaša
161,58 SIT. Izplačilo dividend delničarjem
se opravi najkasneje v 60 dneh od sklepa
skupščine.

Predlog sklepa: dobiček iz let 1996,
1997 in 1998 se ne razporedi.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave o oblikovanju sklada lastnih delnic
za namene iz 240. člena ZGD v nominalni
vrednosti največ 51,300.500 SIT. Lastne
delnice se bodo pridobivale iz sredstev
prostih rezerv nad z zakonom predpisano
višino. Kriterije za nakup, prodajo oziro-
ma odsvojitev lastnih delnic sprejme upra-
va ob predhodnem soglasju nadzornega
sveta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 1999 in 2000
imenuje revizijska družba DR CILJ, Družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov bo na voljo na sedežu družbe v poslov-
nih prostorih tajništva vsak delovnik od 10.
do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno do dneva zasedanja
skupščine.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 31. 3. 2000 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z
istim dnevnim redom  ob 14. uri. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev.
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine, podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v roku de-
setih dni po objavi sklica skupščine in o tem

obvestila delničarje z objavo v Uradnem li-
stu RS.

Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.,
Ljubljana

uprava

Št. 37 Ob-25029
Na podlagi 45. člena statuta KDD – Cen-

tralne klirinško depotne družbe d.d., Ljub-
ljana, uprava KDD sklicuje

6. redno skupščino
delničarjev KDD – Centralne klirinško

depotne družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 11. maja 2000, ob 12.

uri v veliki konferenčni dvorani v pritličju
poslovne stavbe TR3, Trg republike 3, Ljub-
ljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov

delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: za člana delovnega

predsedstva se izvolita Alenka Markič in Sa-
mo Primožič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1999.

3. Sprejem razporeditve dobička
Predlog sklepa: skupščina sprejme na-

slednjo razporeditev dobička:
Čisti dobiček poslovnega leta 1999 viši-

ni 423,840.692,17 SIT ostane nerazpore-
jen.

Čisti dobiček preteklih let se v višini
72,400.000 SIT razporedi za:

– izplačilo dividend delničarjem:
120.000 SIT na delnico: 62,400.000 SIT,

– izplačilo nagrad iz dobička članom
uprave in nadzornega sveta, in sicer
4,500.000 SIT za člane uprave in
5,500.000 SIT za člane nadzornega sveta:
10,000.000 SIT.

Dividende se izplačajo imetnikom del-
nic, vpisanih v centralni register nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev na dan 11. ma-
ja 2000.

Izplačilo dividend ter nagrad članom nad-
zornega sveta in članom uprave se izvrši
brez revalorizacije do datuma izplačila.

Razporeditev čistega dobička se v po-
slovnih knjigah družbe vknjiži na dna 1. ja-
nuarja 2000.

4. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta KDD

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano uskladitev neto zneskov sejnin čla-
nov nadzornega sveta KDD kot sledi:

– predsednik nadzornega sveta: 35.000
SIT,

– namestnik predsednika: 30.000 SIT,
– člani: 26.000 SIT.
5. Sprememba statuta KDD.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membo drugega odstavka 36. člena statuta
KDD, tako da le-ta glasi: »nadzorni svet ve-
ljavno odloča, če so na njegovi seji prisotni
vsaj 4 člani. Odločitve se sprejemajo z na-
vadno večino prisotnih članov.«

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko hišo za leto 2000 skupščina imenuje
PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji KDD se skupščine lahko ude-

ležijo po pooblaščencu oziroma zastopni-
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ku, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziro-
ma njihovi zastopniki ali pooblaščenci so
dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni
pred sejo skupščine ter predložiti pooblasti-
la za zastopanje najmanj eno uro pred za-
četkom skupščine pri za to pooblaščenemu
delavcu KDD. Najmanj eno uro pred začet-
kom skupščine morajo svoje pisno poobla-
stilo predložiti tudi morebitni skupni zastop-
niki več delničarjev.

Za delničarje KDD štejejo osebe, v ko-
rist katerih so delnice tri dni pred sejo skupš-
čine vknjižene na računih vrednostnih pa-
pirjev, ki se vodijo pri KDD.

Skupščina delničarjev veljavno odloča,
če so na njej navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo najmanj petdeset
odstotkov osnovnega kapitala. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine KDD isti dan ob 13. uri na istem
mestu. Na ponovni seji skupščina delničar-
jev veljavno odloča ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Gradivo k točkam dnevnega reda je na
vpogled delničarjem v tajništvu družbe na
Trgu republike 3 v Ljubljani, vsak delavnik
od 10. 4. 2000 do 10. 5. 2000 med 10. in
12. uro.

KDD Centralna klirinško depotna
družba, d.d., Ljubljana

direktor

Št. 17/2000 Ob-25032
Uprava pooblaščene investicijske druž-

be INFOND – ZLAT, d.d., na podlagi Zako-
na o gospodarskih družbah in statuta druž-
be sklicuje

skupščino
INFOND – ZLAT,

pooblaščene investicijske družbe, d.d.
Skupščina bo v torek, dne 9. 5. 2000,

ob 13. uri v veliki dvorani druge kletne eta-
že Zavarovalnice Maribor, v Mariboru, Can-
karjeva ulica 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev Skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika ter dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: Skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Leonarda Peklarja in za
preštevalca glasov Richarda Petka in Marka
Lesarja.

2. Letno poročilo družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi revizorjeve-

ga mnenja in mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1999.

3. Uporaba dobička iz leta 1998 in
1999.

Predlog sklepa:
1. Zaradi vpisa povečanja osnovnega

kapitala v sodni register skupščina sklene,
da se dobiček družbe iz preteklih let – iz
leta 1998 v višini 462,415.552,93 SIT, po-
večan za znesek revalorizacije do 31. 12.
1999 v višini 35,143.582,02 SIT uporabi:

– 497,112.000 SIT za povečanje os-
novnega kapitala,

– 447.134,95 SIT pa ostane neraz-
porejen.

2. Dobiček družbe iz leta 1999 v viši-
ni 426,142.856,69 SIT se uporabi:

– 426,000.000 SIT za povečanje os-
novnega kapitala,

– 142.856,69 SIT pa ostane neraz-
porejen.

4. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe.

Predlog sklepa:
1. Zaradi vpisa povečanja osnovnega

kapitala v sodni register skupščina sklene,
da se osnovni kapital družbe poveča iz dela
dobička družbe iz preteklih let – iz leta
1998, v višini 462,000.000 SIT, poveča-
nega za revalorizacijo do 31. 12. 1999, ki
znaša 35,112.000 SIT, v skupni višini
497,112.000 SIT. Povečanje se izvede z
izdajo 4,971.120 navadnih imenskih del-
nic, nominalne vrednosti po 100 SIT.

Delničarjem se dodelijo nove delnice
v sorazmerju z njihovo udeležbo v osnov-
nem kapitalu družbe po stanju v delniški
knjigi na dan 28. 9. 1999.

2. Osnovni kapital se iz naslova dela
dobička iz leta 1999 poveča za
426,000.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe se izvede z izda-
jo 4,260.000 navadnih imenskih delnic, no-
minalne vrednosti po 100 SIT.

Delničarjem se dodelijo nove delnice
v sorazmerju z njihovo udeležbo v osnov-
nem kapitalu družbe po stanju v delniški
knjigi na dan izdaje delnic iz 1. točke tega
sklepa.

3. Osnovni kapital se iz sredstev druž-
be po 1. in 2. točki tega sklepa poveča za
923,112.000 SIT tako, da namesto dose-
danjih 33.734,558.000 SIT znaša odslej
34.657,670.000 SIT.

4. Kolikor dosedanja udeležba delni-
čarja v osnovnem kapitalu ne zadošča za
dodelitev polne delnice, pridobi delničar
delno pravico iz 339. člena Zakona o gos-
podarskih družbah.

5. Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da izvede vsa potrebna pravna dejanja
za vpis povečanja osnovnega kapitala po
tem sklepu v sodni register.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: Skupščina sprejme spre-

membe statuta v predloženem besedilu.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: Skupščina imenuje revi-

zijsko družbo Pricewaterhousecoopers, d.d.,
Ljubljana za revizorja družbe za leto 2000.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo: Pravico do udelež-

be in glasovanja na skupščini imajo delni-
čarji, ki so vpisani v centralni register KDD
na dan 3. 5. 2000. Delničar ali njegov poob-
laščenec se lahko udeleži seje skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če svojo ude-
ležbo pisno prijavi družbi najmanj tri dni pred
skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine pozivamo delničarje in pooblaš-
čence, da se zglasijo pri preštevalcih gla-
sov vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja.

Sklepčnost
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 14. uri na istem kraju. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odloča-
la ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Gradivo
Letno poročilo, revizorjevo poročilo,

mnenje nadzornega sveta k letnemu poroči-
lu in predlogu uporabe dobička ter spre-
membe Statuta družbe so vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Maribo-
ru, Ulica Vita Kraigherja 5, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

Infond-Zlat, d.d., Maribor
direktor

mag. Branko Pavlin l. r.
predsednik nadzornega sveta

dr. Vito Bobek l. r.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-10/00-6 Ob-25011
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 31. 3. 2000 na podlagi četrtega odstav-
ka 38. člena zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99; v
nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka v zadevi priglašene koncentracije
družb Telekom, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana in Impulz, d.o.o., Kromberška
c. 12, 5000 Nova Gorica, ker je ugotovil,
da je nameravana koncentracija podrejena
določbam zakona in je izkazan resen sum
glede njene skladnosti s pravili konkurence.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi naku-
pa poslovnega deleža.

Nameravana koncentracija naj bi se iz-
vedla na storitvenem trgu javnih telefonskih
govorilnic. Iz podatkov priglasitve je razvid-
no, da naj bi imelo združeno podjetje 100%
tržni delež na upoštevanem trgu na območ-
ju RS.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Ob-25028
Občina Žirovnica objavlja

izid
javnega, anonimnega, anketnega,

enostopenjskega natečaja Vrba 2000
za pridobitev idej programske in

prostorske ureditve okolice
Prešernove hiše v Vrbi

Na javni natečaj je v roku prispelo 17
predlogov. Na predlog komisije za oceno
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predlogov programske in prostorske uredi-
tve okolice Prešernove hiše v Vrbi v sestavi:
Andrejka Čufer, Furst Boštjan, Jekovec Izi-
dor, Klun Jože, Knific Vladimir, Kusterle Mo-
nika, Lužnik Marija, dr. Pirkovič Jelka, Ša-
rec Aleš z dne 29. 3. 2000 se odkupijo
prispeli predlogi z naslednjimi šiframi na-
slednjih avtorjev:

– šifra NAJVEČ SVETA, avtor Tomaž Ver-
bole, Podgorje 30d, 1240 Kamnik,

– šifra 31200, avtorja Barbara Goličnik,
Latkova vas 31, 3312 Prebold in Saša Dalla
Valle, Vrbnje 17c, 4240 Radovljica,

– šifra KAM, avtor družba VOI d.o.o. ,
Predmeja 34, 5270 Ajdovščina.

Otvoritev razstave prispelih predlogov bo
v četrtek, 6. 4. 2000 ob 18. uri v dvorani
kulturnega doma na Breznici in bo trajala do
nedelje, 9. 4. 2000 do 19. ure.

Občina Žirovnica

Ob-24780
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana,

Mestni trg 1, v sodelovanju z Inženirsko
zbornico Slovenije, matično sekcijo arhitek-
tov, urbanistov in krajinskih arhitektov Ljub-
ljana, Dunajska 104 po dogovoru z druš-
tvom krajinskih arhitektov Slovenije in druš-
tvom arhitektov Ljubljana objavlja rezultate

javnega, krajinsko arhitekturnega
projektnega natečaja

za pridobitev oblikovne in projektne
rešitve ožjega območja Koseškega

bajerja in povezave območja z Večno
potjo s podhodom pod Večno potjo
(morfološke enote 8/1, 8/2 in 8/3
območja šr 1/3) in idejne zasnove

servisno-klubskega objekta javnega
značaja na sv robu bajerja

1.nagrado v višini 2.000.000 SIT prej-
me elaborat s šifro

»97421«
avtorji: Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.,

Rok Žnidaršič, abs. arh., Etbin Tavčar, univ.
dipl. inž. kraj. arh.,

2. nagrado v višini 1,370.000 SIT prej-
me elaborat s šifro

»24137«
avtorji: Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj.

arh., Marko Studen, univ. dipl. inž. arh.
sodelavci: Jernej Černe, štud. arh., Tina

Kobe, štud. arh., Primož Roškar, štud. arh.,
Roman Savkovič, štud. arh.

3. nagrado v višini 970.000 SIT prejme
elaborat s šifro

»23457«
avtorji krajinske ureditve: Karla Janko-

vič, univ. dipl. inž. kraj. arh., LUZ, d.d., Aleš
Mlakar, univ. dipl. inž. kraj. arh., BF-Odd.
za krajinsko arhitekturo /LUZ, d.d., Darja
Matjašec, univ. dipl. inž. kraj. arh., LUZ,
d.d., mag. Maja Simoneti, univ. dipl. inž.
kraj. arh., LUZ, d.d., Tina Hočevar, univ.
dipl. inž. arh., GAO arhitekti;

avtorji arhitekture: Miha Dešman, univ.
dipl. inž. arh., Katarina Dešman, univ. dipl.
inž. arh., Eva Fišer, univ. dipl. inž. arh.

maketa: Primož Slanič, univ. dipl. inž.
arh.,

3 enakovredne odkupe v višini 460.000
SIT prejmejo elaborati s šiframi:

»19283«
avtorji: dr. Davorin Gazvoda, univ. dipl.

inž. kraj. arh., Gorazd Groleger, univ. dipl.

inž. arh., Samo Groleger, univ. dipl. inž.
arh.,

avtor hidrotehničnih rešitev: Iztok Kav-
čič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

sodelavci: Jana Pleško, univ. dipl. inž.
arh., Jože Grošelj, univ. dipl. inž. arh., Irena
Judež, grad. inž., Damjan Černe, abs. kraj.
arh., Gregor Kosem, abs. kraj. arh., Vesna
Draksler, abs. kraj. arh., Milana Klemen, abs.
kraj. arh., Andreja Zapušek, štud. kraj. arh.,

strokovni konzultant: prof. dr. Mihael To-
man,

grafična obdelava: Gregor Pilih, štud. arh.
»38641«
avtorji: doc. dr. Boris Leskovec, univ. dipl.

inž. arh., Andrej Mahovič, abs. arh., Tomaž
Berčič, abs. arh., Mitja Pikl, abs. arh.,

maketa: Tatjana Mahovič, univ. dipl. inž.
arh.

sodelavci in konzultanti: inž. Miha Ogo-
revc – vegetacija, Domen Planko, štud. arh.
– maketa, Petra Tomc abs. arh. – maketa,
Alenka Kovač, abs. FDV – lektoriranje,

»70707«
avtorji: mag. Marta Vahtar, univ. dipl. inž.

kraj. arh., dr. Tatjana Capuder, univ. dipl.
inž. arh., Renato Repše, univ. dipl. inž. arh.

sodelavec: Helena Kričaj,
konzultanti: dr. Boris Kompare, univ.

dipl. inž. gradb., mag. Lidija Globevnik, univ.
dipl. inž. gradb., dr. Meta Povž, prof. bio.,
Boris Bizjak, univ. dipl. inž. el.

Razstava natečajnih del bo v TIC-Turi-
stično informacijskem centru na Mačkovi 1
v Ljubljani (pritličje Kresije), od 12. 4.2000
do 20. 4. 2000.

Otvoritev razstave bo 12. aprila 2000 ob
10. uri.

Inženirska zbornica Slovenije
Matična sekcija arhitektov, urbanistov

in krajinskih arhitektov Ljubljana

Ob-24871
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Ko-

lodvorska 39, 8340 Črnomelj objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje:
– vlož. št. 176 k.o. Blatnik,
– parc. št. 90, stavbišče v izmeri 130 m2,
– vlož. št. 44 k.o. Blatnik,
– parc. št. 43, sadovnjak v izmeri 94 m2,
– parc. št. 43, stan. stav. v izmeri, 230 m2,
– parc. št. 43, dvorišče v izmeri 500 m2,
– vlož. št. 46 k.o. Blatnik,
– parc. št. 44, sadovnjak v izmeri 47 m2,
– parc. št. 44, stanovanjska stavba v iz-

meri 205 m2,
– parc. št. 44, dvorišče v izmeri 500 m2,
– vlož. št. 184 k.o. Blatnik,
– parc. št. 47, stavbišče v izmeri 432 m2,
skupaj: 2.138 m2;
Po izklicni ceni 4,100.000 SIT.
2. Predmet prodaje:
– vlož. št. 66 k.o. Blatnik,
– parc. št. 36/1 stavbišče v izmeri 133 m2;
Po izklicni ceni 300.000 SIT.
3. Predmet prodaje:
– vlož. št. 41 k.o. Blatnik,
– parc. št. 36/2 stavbišče v izmeri 407 m2;
Po izklicni ceni 918.000 SIT.
4. Predmet prodaje:
– vlož. št. 224 k.o. Blatnik,
– parc. št. 47, stavbišče v izmeri 87 m2;

Po izklicni ceni 196.000 SIT.
5. Predmet prodaje:
– vlož. št. 20 k.o. Blatnik,
– parc. št. 92, stavbišče v izmeri 110 m2;
Po izklicni ceni 248.000 SIT.
Javna dražba bo dne 14. 4. 2000 ob

12. uri, na sedežu Kmetijske zadruge Črno-
melj, Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, po
sistemu “videno–kupljeno”.

Javne dražbe se lahko udeležijo vse fi-
zične osebe, ki predložijo original potrdilo o
državljanstvu in registrirane pravne osebe,
ki imajo sedež v RS, kar pred pričetkom
javne dražbe izkažejo z izpisom iz sodnega
registra v originalu ali overjenim pri notarju
ter eventualno pooblastilom za zastopanje
in ki so vplačale varščino v višini 10% izklic-
ne cene na naš ŽR št. 52110-601-13544
in to izkažejo s potrjeno kopijo nakazila.
Vplačana varščina bo kupcu vračunana v
kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena,
najkasneje v treh dneh po javni dražbi.

Kupec plača davek na promet nepre-
mičnine, overitev pri notarju in vse stroške
za vknjižbo v zemljiško knjigo ter eventualno
druge stroške v zvezi z realizacijo javne draž-
be in sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

Zdražitelj mora skleniti kupoprodajno po-
godbo v osmih dneh po javni dražbi in pla-
čati kupnino v celoti, najkasneje v roku: ob
sklenitvi kupoprodajne pogodbe po javni
dražbi. Če uspeli zdražitelj ne bo v navede-
nem roku sklenil kupoprodajne pogodbe,
oziroma ne bo plačal celotne kupnine, bo
prodajalka kupoprodajo razveljavila, plača-
no varščino pa zadržala.

Izdražena nepremičnina bo kupcu vro-
čena v posest takoj po sklenitvi kupoprodaj-
ne pogodbe.

Vsakemu resnemu ponudniku bo na nje-
govo zahtevo omogočen ogled, po pred-
hodnem dogovoru.

Dodatne informacije lahko dobite po tel.
068/30-61-250, vsak dan od 7. do 8. ure
zjutraj.

Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

REPUBLIKA SLOVENIJA SODNIK ZA
PREKRŠKE KRŠKO, Cesta krških žrtev
30, Krško, štampiljko št. 1, premera 35
mm, obrobljen z dvema koncentričnima
krogoma in napisom REPUBLIKA SLOVE-
NIJA, SODNIK ZA PREKRŠKE KRŠKO, v
sredini je grb RS. gno-22819

Priglasitveni list

Černogoj Ema, Sp. Kostrivnica 5, Ro-
gaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
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št. 54-1231/98, izdan dne 20. 4. 1998.
gni-22688

Kocjančič Dušan, Kvedrova 7, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17II3-316/94. gno-22482

Korpnik Dimitrij, Spodnje Škofije 3,
Škofije, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-2074/96. gny-22422

Kovačič Kristina, Strmca 7, Nova Vas,
priglasitveni list, opravilna št. 0732/01-14
1995. gnj-22587

Mikuž Marija, Koče 57, Prestranek, pri-
glasitveni list, opravilna št. 01-0983-96,
izdan dne 23. 12. 1996, izdan pri DURS
Ajdovščina. gnk-22711

Ozbetič Alojz s.p., Gor. Bistrica 80/b,
Črenšovci, obrtno dovoljenje, št.
13854/0272/00-32/1995. gnn-22487

Ožbolt Dušan, Stranska vas 85, Žuže-
mberk, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
012388/1298/00-48/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnj-22437

Pavlovčič Franc, Šmihel 5/a, Pivka, pri-
glasitveni list, opravilna št. 41-405/94, iz-
dan dne 15. 7. 1994. gnq-22430

Pavšelj Slavko s.p., Dobravica 38, Šen-
tjernej, priglasitveni list, opravilna št.
038/0568-99, izdan dne 1. 6. 1994.
gno-22757

Peric Franko, Vojkova 11, Piran - Pira-
no, priglasitveni list, opravilna št.
40-0580/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnz-22471

Plestenjak Jožica, Zg. Bitnje 81, Žabni-
ca, priglasitveni list, opravilna št.
18-0584/94, izdan dne 23. 5. 1994 pri
DURS izpostava Kranj. gnl-22485

Podobnik Silva, Col 96, Col, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št.
050008/1390/01-11/1995, izdana dne
29. 5. 1995. gnk-22586

Rode Marko, Gostičeva cesta 67, No-
žice, Domžale, priglasitveni list, opravilna
št. 06-1441/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnk-22686

Rojko Zvonka s.p., Vrablova 6, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-0424/94, izdan dne 22. 3. 1994.
gni-22588

Sluga Vojko, Dellavallejeva 4, Koper -
Capodistria, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 16691/0783/00-27/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995. gnn-22433

Šajnović Krista, Vrtna ulica 5, Gornja
Radgona, priglasitveni list, opravilna št.
08-549/96. gnq-22859

Ternav Valerij, Krkavče 97, Šmarje, pri-
glasitveni list, opravilna št.
18/II/3-1839/95. gni-22713

Večernik Gorazd s.p., Kraigherjeva
19/a, Lenart v Slov.goricah, priglasitveni
list, opravilna št. 210150-194, izdan dne
23. 5. 1994. gnm-22709

Potne listine

Anastasova Marika, Rusjanov trg 6, Lju-
bljana, potni list, št. AA 602867, izdala UE
Ljubljana. gnc-22869

Anžič Miran, Smledniška cesta 132/A,
Kranj, potni list, št. AA 708034, izdala UE
Kranj. gnp-22881

Bakan Sandra, Murski črnci 33/b, Tiši-
na, potni list, št. BA 958168, izdala UE
Murska Sobota. gnq-22784

Balažic Vida, Drobtinci 21, Apače, pot-
ni list, št. AA 105623, izdala UE Gornja
Radgona. gnt-22856

Bislimi Merita, Ruška cesta 77, Mari-
bor, potni list, št. BA 535629, izdala UE
Maribor. gnr-22379

Brezavšček Aleš, Alojza Rabiča 20, Mo-
jstrana, potni list, št. AA 266995, izdala
UE Jesenice. gny-22747

Brinšek Franc, Vrbnje 12, Radovljica,
potni list, št. AA 577690, izdala UE Radov-
ljica. gni-22463

Budaji Robert, Ljubljanska 89, Domža-
le, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 17/2000. gnn-22708

Buh Stanislav, Smelijevo naselje 41,
Stari trg pri Ložu, potni list, št. AA 885532,
izdala UE Cerknica. gnf-22966

Ceglar Helena, Ponoviče 20, Sava, po-
tni list, št. AA 474552, izdala UE Litija.
gnn-22833

Ceglar Ivanka, Kvedrova 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 248361, izdala UE Ljub-
ljana. gng-22765

Cukjati Radovan, Ceglo 13/a, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
83883, izdala UE Nova Gorica.
gnz-22546

Cukjati Vanda, Ceglo 13/a, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
100567, izdala UE Nova Gorica.
gnd-22543

Čas Milan, Straže 120, Mislinja, potni
list, št. AA 372535, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnp-22781

Čoragić Vesna, Zaboršt pri Dolu 2, Dol
pri Ljubljani, potni list, št. BA 523177, iz-
dala UE Ljubljana. gni-22613

Djurišić Astrid, Parmova 22, Ljubljana,
potni list, št. BA 43364, izdala UE Ljublja-
na. gnq-22480

Dobrić Božo, Bertoki, Ob spomeniku
16, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
576757, izdala UE Koper. gnh-22789

Dobrić Božo, Bertoki, Ob spomeniku
16, Koper - Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 108156, izdala UE Koper.
gne-22792

Dobrić Ivanka, Bertoki, Ob spomeniku
16, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
205356, izdala UE Koper. gnf-22791

Dobrić Ivanka, Bertoki, Ob spomeniku
16, Koper - Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 110692, izdala UE Koper.
gnd-22793

Dobrić Ivo, Bertoki, Ob spomeniku 16,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
205355, izdala UE Koper. gni-22788

Dobrić Ivo, Bertoki, Ob spomeniku 16,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 108068, izdala UE Koper.
gnc-22794

Dolenc Ogrizek Vesna, Ulica Franca
Smrduja 8, Postojna, potni list, št. BA
728647, izdala UE Postojna. gnf-22991

Dubots Dobrun Vanja, Šentjanž 29, Se-
vnica, potni list, št. BA 891145, izdala UE
Sevnica. gnb-22870

Fakuč Andraž, Kromberk B. Hvalič 90,
Nova Gorica, potni list, št. BA 588795,
izdala UE Nova Gorica. gnm-22659

Ficko Slavko, Kidričevo naselje 1, Ra-
denci, potni list, št. AA 13737, izdala UE
Murska Sobota. gno-22857

Filipič Maja, Klopčičeva 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 977746, izdala UE Ljublja-
na. gny-22997

Gabor Sebastijan, Šentvid pri Lukovici
15/a, Lukovica, potni list, št. BA 527282,
izdala UE Domžale. gns-22653

Gjaka Besnik, Beblerjev trg 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 889062, izdala UE
Ljubljana. gnq-22834

Golob Andrej, Majaronova 14, Ljublja-
na, potni list, št. AA 993333, izdala UE
Ljubljana. gnv-22700

Goričanec Branko, Šalek 88, Velenje,
potni list, št. AA 15216, izdalo MNZ RS.
gnh-22614

Götzl Daša, Krivec 26, Ljubljana, potni
list, št. BA 721081, izdala UE Ljubljana.
gno-22936

Graj Roman, Lipovci 13, Beltinci, potni
list, št. AA 478953, izdala UE Lendava.
gnj-22762

Gregorich Martin, Kolomban 70, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 760289,
izdala UE Koper. gnk-22986

Jagodic Danielle, Posavskega 26, Lju-
bljana, potni list, št. BA 153590, izdala UE
Ljubljana. gnt-22977

Jagodic Matjaž, Posavskega 26, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 153589, izdala UE
Ljubljana. gnu-22976

Jakovac Miha, Ulica bratov Učakar 112,
Ljubljana, potni list, št. AA 934065, izdala
UE Ljubljana. gnb-22670

Justinek Polonca, Uraničeva 18, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 937645, izdala UE
Ljubljana. gnd-22868

Kaić Samo, Črtomirova 22, Ljubljana,
potni list, št. BA 888690, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-22560

Kavčič Marija, Ilirska ulica 1, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 35377,
izdala UE Tolmin. gnv-22775

Kavčič Primož, Godovič 105, Idrija, po-
tni list, št. BA 670302. gnv-22575

Kavs Mirjam, Soča 93, Soča, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 152983, izdala
UE Tolmin. gnh-22464

Kern Darja, por. Benedik, Ješetova uli-
ca 99, Kranj, potni list, št. AA 109528,
izdala UE Kamnik. gns-22378

Kirn Primož, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 197852, izdala UE Ljub-
ljana. gns-22603

Klun Andrej, Gospejna ulica 9, Maribor,
potni list, št. BA 131556, izdala UE Mari-
bor. gnd-22443

Knap Franjo, Solčava 49, Solčava, pot-
ni list, št. AA 121786, izdala UE Mozirje.
gnl-22385

Koce Marko, Tobačna 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 528323, izdala UE Ljublja-
na. gnu-22701

Kodarin Vili, Šalara 30/a, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 404566, izdala
UE Koper. gns-22778

Kokalj Boris, Andrenci 73, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 269003, iz-
dala UE Lenart. gnf-22645

Kokanović Marina, Gruška 22, Zagreb,
potni list, št. AA 487859, izdala UE Breži-
ce. gnk-22561
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Koren Žiga, Ribno, Savska c. 50, Bled,
potni list, št. BA 857615, izdala UE Rado-
vljica. gng-22665

Korošec Zlatko, Vena Pilona 2, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 200768, iz-
dala UE Koper. gnk-22786

Kosmač Angela, Pod gonjami 53, Pre-
valje, potni list, št. AA 841718, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnr-22779

Kosta Apolonija Mateja, Vošnjakova uli-
ca 5, Ljubljana, potni list, št. BA 290253,
izdalo MNZ RS. gnh-22518

Kotar Gašper, Šentvid pri Stični 18/a,
Šentvid pri Stični, potni list, št. BA 554406,
izdala UE Grosuplje. gnh-22539

Kotnik Ludvik, Pameče 98/a, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 424990, izdala
UE Slovenj Gradec. gnl-22785

Kovačič Andrej, Drama 14, Šentjernej,
potni list, št. BA 502391, izdala UE Novo
mesto. gnt-22677

Kozole Franc, Gorkičeva 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 476284, izdala UE Ljublja-
na. gnq-22980

Kralj Anton, Trubarjeva ulica 12, Ivanč-
na Gorica, potni list, št. AA 730134, izdala
UE Grosuplje. gnz-22446

Kralj Damjan, Trubarjeva ulica 12, Ivan-
čna Gorica, potni list, št. BA 427068, iz-
dala UE Grosuplje. gnb-22445

Kralj Marija, Trubarjeva ulica 12, Ivanč-
na Gorica, potni list, št. AA 559643, izdala
UE Grosuplje. gnc-22444

Krhlikar Blaž, Spodnji Hotič 38, Litija,
potni list, št. BA 847673, izdala UE Litija.
gni-22963

Krošelj Barbara, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 663247, izdala UE
Ljubljana. gnu-22426

Kukavica Elmedin, Nadgoriška 49/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 901709, izdala
UE Ljubljana. gnl-22985

Lazarević Zvezdana, Raičeva 20/c, Lju-
bljana, potni list, št. AA 766075, izdala UE
Ljubljana. gnd-22872

Lipušček Slavko, Žagarjeva ulica 1, To-
lmin, potni list, št. AA 14307, izdala UE
Tolmin. gni-22667

Lujić Kristijan, Stražiška ulica 26, Kra-
nj, potni list, št. BA 858508, izdala UE
Kranj. gnb-22745

Marancina Velja, Potok 8, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
46602, izdala UE Koper. gnr-22654

Matvoz Izidor, Movže 17, Mislinja, pot-
ni list, št. AA 1096, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnk-22661

Metelko Anica, Dolenje Radulje 14/a,
Škocjan, potni list, št. AA 628607, izdala
UE Sevnica. gnt-22831

Milanič Dunja, Malija 114, Izola - Isola,
potni list, št. AA 508385, izdala UE Izola.
gny-22772

Milič Andreja, Kozlovičeva ulica 5, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 138561, izdala UE Koper. gny-22897

Mirkac Boštjan, Runkova 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 799107, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-22641

Mitevski Toni, Miklošičeva ulica 1, Ce-
lje, potni list, št. BA 780697, izdala UE
Celje. gnx-22473

Mohorko Marjana, Malergasse 15, Re-
gensburg, potni list, št. BA 324612.
gnd-22368

Mužar Lidija, Radoviči 26/a, Metlika,
potni list, št. BA 583520, izdala UE Metli-
ka. gnn-22658

Nakić Azra, Zaborš pri Dolu 2, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. BA 523179, izdala
UE Ljubljana. gnk-22611

Novak Amalija, Šmartno ob Paki 61,
Šmartno ob Paki, potni list, št. AA 734909,
izdala UE Velenje. gnx-22548

Obradović Mirjana, Cesta na Markovec
13, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
227247, izdala UE Koper. gnj-22462

Obradović Vojislav, Cesta na Markovec
13, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
517763, izdala UE Koper. gnp-22456

Obrovnik Dušan, Aškerčeva 15, Ruše,
potni list, št. BA 438843, izdala UE Ruše.
gnv-22450

Oražem Franc, Krtina 68, Dob, potni
list, št. AA 580357, izdala UE Domžale.
gnq-22630

Pale Tea, Ulica Mihaele Škapinove 10,
Sežana, potni list, št. AA 287965, izdala
UE Sežana. gne-22367

Perme Ema, Veselova cesta III/14, Gro-
suplje, potni list, št. BA 508003, izdala UE
Grosuplje. gnw-22774

Petrovčič Denis, Križevniška 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 626716, izdala UE
Ljubljana. gnj-22937

Pintarič Tomi, Skorno pri Šoštanju 61,
Šoštanj, potni list, št. BA 495065, izdala
UE Velenje. gny-22572

Podlipnik Janoš, Škerjančeva 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 709860, izdala UE
Ljubljana. gnp-22481

Primož Regina, Rakitna 467, Preserje,
potni list, št. AA 931447, izdala UE Ljublja-
na. gns-22703

Primožič Cvetka, Prežihova 19, Mari-
bor, potni list, št. AA 651511, izdala UE
Maribor. gnw-22549

Primožič Iztok, Prežihova 19, Maribor,
potni list, št. AA 436296, izdala UE Ruše.
gnv-22550

Prodanovič Uroš, Brestrniška 227, Bre-
sternica, potni list, št. AA 65169, izdala
UE Maribor. gno-22882

Prša Zvonko, Lutverci 31, Apače, potni
list, št. AA 994150, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnw-22374

Ramić Ahmed, Žabnica 64, Žabnica,
potni list, št. AA 573858, izdala UE Jese-
nice. gne-22696

Rat Vinko, Ulica Ruške čete 7, Ruše,
potni list, št. AA 82221, izdala UE Ruše.
gnh-22564

Regina Nina, Rakitna 467, Preserje, po-
tni list, št. AA 682418, izdala UE Ljubljana.
gnr-22704

Reya Hrovat Andrejka, Kozana 2, Dob-
rovo v Brdih, potni list, št. AA 11569, izda-
la UE Nova Gorica. gnj-22662

Rojs Dragica, Dravinjski vrh 5/a, Videm
pri Ptuju, potni list, št. BA 729565, izdala
UE Ptuj. gni-22888

Sabljaković Denis, Preglov trg 4, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 845696, izdala UE
Ljubljana. gnq-22580

Savec Dušan, Železnikova 16, Maribor,
potni list, št. BA 892940, izdala UE Mari-
bor. gnf-22566

Schenk Vladimir, Mijavčeva 32, Škoflji-
ca, potni list, št. BA 770341, izdala UE
Ljubljana. gni-22813

Selimović Farko, Pot k Savi 13, Ljublja-
na, potni list, št. AA 462388, izdala UE
Ljubljana. gng-22940

Senica Klavdija, Ipavčeva 11, Celje, po-
tni list, št. BA 684527, izdala UE Celje.
gnu-22801

Starman Jana, Izletniška pot 28, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 490713,
izdala UE Koper. gnd-22668

Stergar Janko, Krožna c. 6, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 403251, iz-
dala UE Koper. gnm-22459

Stojan Brane, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, potni list, št. BA 959724, izdala UE
Kranj. gnb-22995

Šandor Katarina, Gašperšičeva 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 478288, izdala UE
Ljubljana. gne-22517

Šinka Aleksander, Eipprova 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 312464, izdala UE
Ljubljana. gnr-22979

Šušteršič Iztok, Roblekovo naselje 10,
Radovljica, potni list, št. AA 27761, izdala
UE Radovljica. gno-22532

Šušteršič Pavlina, Roblekovo naselje
10, Radovljica, potni list, št. BA 509619,
izdala UE Radovljica. gnn-22533

Telarević Milica, Pot na breg 12, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
119963, izdala UE Nova Gorica.
gnq-22655

Tome Elizabeta, Pot k ribniku 20, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 246872, izdala UE
Ljubljana. gnk-22861

Trobec Danilo, Gregorčičeva ul. 3, Se-
žana, potni list, št. AA 915443, izdala UE
Sežana. gnf-22666

Uran Bojan, Štirnova 3, Ljubljana, potni
list, št. AA 42432, izdala UE Ljubljana.
gnr-22454

Urbancl Marjan, Slamnikarska 19, Me-
ngeš, potni list, št. BA 704181, izdala UE
Domžale. gnk-22836

Urevc Bogdan, Krnica 54, Zgornje Gor-
je, potni list, št. AA 422144, izdala UE
Radovljica. gno-22382

Uršič Angel, 22 rue Sainte - Martha,
Pariz, Francija, potni list, št. BA 788515.
gnc-22673

Veble Samo, II. Prekomorske brigade
30, Koper - Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 95671, izdala UE Koper.
gnj-22466

Videčnik Marko, Lipa 45, Velenje, potni
list, št. BA 920830, izdala UE Velenje.
gnr-22829

Vidmar Matjaž, Pirjevčeva 4, Nova Gori-
ca, potni list, št. AA 982569, izdala UE
Nova Gorica. gnk-22536

Vihar Božidar, Sojerjeva 45, Ljubljana,
potni list, št. AA 305771, izdala UE Ljublja-
na. gns-22578

Vončina Rudi, Cesta Jožeta Krajca 7,
Rakek, potni list, št. AA 178175, izdala UE
Domžale. gnd-22968

Vračko Milan, Sernčeva 8, Maribor, po-
tni list, št. BA 504681, izdala UE Maribor.
gno-22682

Zakovšek Katja, Tomšičeva 1, Žalec,
potni list, št. BA 852836, izdala UE Žalec.
gnd-22568

Zupančič Berta, Gornji trg 21, Ljublja-
na, potni list, št. BA 378342, izdala UE
Ljubljana. gno-22432
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Žoher Robert, Ob Koprivnici 5, Celje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 22/2000. gnu-22551

Žuraj Peter, Naselje heroja Maroka 1,
Sevnica, potni list, št. BA 533111, izdala
UE Sevnica. gnm-22384

Osebne izkaznice

Benedik Darja, Ješetova ulica 99, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 277051.
gnt-22377

Bončina Tanja, Obala 122, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 217151.
gnj-22787

Brežar Božidara, Huje 13, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 276438. gnz-22746

Cimperman Lovro, Gorjupova 30, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 114451.
gnc-22944

Čmak Šani, Kot 30, Bovec, osebno iz-
kaznico, št. 120882. gnl-22535

Dobaj Maksimiljan, Ulica Šercerjeve bri-
gade 24, Maribor, osebno izkaznico, št.
140697. gny-22522

Frantar Vladimir, Ulica stare pravde 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 293191.
gng-22965

Hrast Viktorija, Tumov drevored 13, To-
lmin, osebno izkaznico, št. 63531.
gnl-22460

Janežič Gorazd, Švabičeva ulica 7, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 207171.
gnt-22402

Jeđudu Sanja, Mokrška 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 89816.
gnm-22634

Jelen Marija, Lancova vas 26, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 224216.
gne-22542

Jeran Danica, Gorkičeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 31246. gno-22907

Jerič Miloš, Na zelenici 8, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 18909. gnt-22877

Kogovšek Marijana, Svobode 67, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 280710.
gnt-22452

Končar Franc, Prevoje 40, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 193182.
gnw-22624

Kontrec Gašper, Polanškova 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 251986.
gnm-22909

Kopač Andreja, Glavni trg 4, Novo mes-
to, osebno izkaznico, št. 62010.
gns-22678

Kornhauzer Milan, Topniška 25, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 205225.
gni-22638

Kosmač Angela, Pod gonjami 53, Pre-
valje, osebno izkaznico, št. 63764.
gnq-22780

Kovše Kristjan, Vešenik 64, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 193332.
gnu-22751

Krhlikar Blaž, Spodnji Hotič 38, Litija,
osebno izkaznico, št. 279753. gnh-22964

Kurbus Verk Janja, Komanova 37, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 159533.
gnk-22811

Lerinc Štefan, Jereslavec 39, Kapele,
osebno izkaznico, št. 28757. gnc-22573

Ljubinković Mirjana, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 207203.
gnm-22984

Magdič Vili, Kajuhova 11, Portorož - Po-
rtorose, osebno izkaznico, št. 314770.
gnq-22455

Maliqi Valerija, Kogojeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 184992. gnh-22764

Metelko Aleksej, Seidlova cesta 22,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 11498.
gnx-22773

Mihelič Janko, Bistriška cesta 8, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 27763.
gnu-22776

Mlinar Jernej, Martinj hrib 8, Logatec,
osebno izkaznico, št. 219145. gny-22447

Ozimek Margareta, Jamnikarjeva 83,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 42025.
gnk-22961

Pavlin Gregor, Soteska 60, Straža, ose-
bno izkaznico, št. 4361. gnu-22451

Perčić Slavica, Hrvatini 11/a, Ankaran -
Ankarano, osebno izkaznico, št. 189713.
gnm-22534

Petrovič Ksenija, Ob Rogoznici 12, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 226796. gnf-22541

Podbršček Dejan, Prušnikova 24, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 183675.
gng-22565

Selan Marjetka, Vršiška c. 25, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 161994.
gnn-22783

Seliškar Toš Mojca, Perovo 1, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 101121. gnu-22651

Soklič Klemen, Tovarniška 3, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 13018.
gnc-22519

Šink Maja, Glasbilarska 5, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 309074. gnb-22895

Šivc Angela, Črna vas 279, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 50580. gnb-22820

Škrbec Lidija, Juleta Gabrovška 21,
Kranj, osebno izkaznico, št. 125842.
gnp-22581

Toni Jožef, Šmarska 34, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 168987. gnv-22675

Ule Tjaša, Gasparijeva 10, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 232080. gnd-22643

Upale Petra, Reboljeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 173002. gnr-22679

Vampl Uroš, Cesta proletarskih brigad
63, Maribor, osebno izkaznico, št.
263099. gnn-22458

Viher Janez, Glinškova ploščad 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 176199.
gnm-22759

Vodopivec Aleš, Prvačina 228, Dorn-
berk, osebno izkaznico, št. 120521.
gnp-22656

Vuga Štefanija, Levstikova 11, Šoštanj,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.19/2000. gnw-22574

Živec Dušanka, Fabianijeva 31, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 296448.
gnk-22886

Vozniška dovoljenja

Accetto Milena, Pot na debeli hrib 55,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 241532, reg. št. 157052, izdala UE
Ljubljana. gno-22782

Alkazović Semka, Puhova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097201, reg. št. 136378, izdala UE Lju-
bljana. gnu-22526

Atanasov Branko, Prešernova 5, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, reg. št. S
10040. gnf-22391

Atelj Zoran, Poljanska cesta 66/b, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1050745, reg. št. 209877, izdala UE
Ljubljana. gnl-22585

Avguštin Janez, Mali Podlog 5, Lesko-
vec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10490. gnl-22835

Babnik Marija Viljema, Pot k Savi 9, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 926055, reg. št. 18393, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-22805

Bakan Alojz, Murski črnci 33/b, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 19770.
gny-22722

Barbo Damjan, Mali kal 3/a, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31479, izdala UE Novo mesto. gnk-22840

Bavcon Peter, Prvačina 5/a, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1030579, izdala UE Nova Gorica.
gnx-22702

Bavec Silva, Šmarata 9, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2029, izdala UE Cerknica. gne-22867

Bekš Domen, Partizanska cesta 11,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
25174, izdala UE Škofja Loka. gnj-22491

Benčič Damir, Javorje 28, Obrov, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16694, iz-
dala UE Sežana. gnk-22736

Blažek Stane, Župančičeva 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1273969, reg. št. 23641, izdala UE Kra-
nj. gnc-22419

Bohar Ludvik, Černelavci, Gorička 78,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
14327. gnc-22719

Bole Davorin, Globoka pot 15, Prestra-
nek, vozniško dovoljenje, reg. št. 14800.
gni-22838

Borova Flamur, Dravska 29, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32367,
izdala UE Ptuj. gnc-22594

Božić Ivan, Kavče 77, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 183387,
reg. št. 13267, izdala UE Velenje.
gne-22567

Bregar Franc, Bitiče 2, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGF, št. S 773341,
izdala UE Litija. gnb-22620

Brinovec Matjaž, Jakčeva ulica 24, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 730333, reg. št. 185732, izdala UE
Ljubljana. gnn-22808

Buh Stanislav, Smelijevo naselje 41,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9166, izdala UE Cerknica.
gne-22967

Butolen Mihael, Trčova 89, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105719,
izdala UE Maribor. m-542

Ceraj Tatjana, Ul. bratov Vošnjakov 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 39424. gnq-22680

Cukjati Radovan, Ceglo 13/a, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje. gny-22497

Cukjati Vanda, Ceglo 13/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gnx-22523



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 31 / 7. 4. 2000 / Stran 3057

Cunk Aleš, Ulica Anke Salmič 27, Le-
skovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 13712, izdala UE Krško.
gng-22569

Čakš Sebastian, Petrovče 222, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
902914, reg. št. 18864, izdala UE Žalec.
gnn-22383

Čater Katja, Goriška cesta 49, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023144, reg. št. 25103, izdala UE Vele-
nje. gnj-22887

Čavkić Mehmed, Trubarjeva 25, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
7762, izdala UE Piran. gnf-22591

Čeperlin Marta, Studence 7, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6618,
izdala UE Hrastnik. gnr-22729

Černi Štefan, Renkovci 58/a, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13164, izdala UE Lendava. gnz-22750

Černuta Igor, Log pod Mangartom
89/b, Log pod Mangartom, vozniško do-
voljenje, št. S 761099, izdala UE Tolmin.
gnt-22502

Červ Roman, Žapuže 6, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 830513,
izdala UE Ajdovščina. gnl-22714

Čvnik Aljaž, Vuhred 154, Vuhred, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9844, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnn-22583

Ćatić Sulejman, Dolska cesta 7, Hrast-
nik, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 24/2000.
gnt-22506

Debeljak Erica, Zvezna ulica 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351852, reg. št. 229608, izdala UE Lju-
bljana. gnc-22619

Dežman Boštjan, Ribno, Gorenjska uli-
ca 30, Bled, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20621. gnm-22734

Dolžan Klemen, Kovorska cesta 59, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7349, izdala UE Tržič. gnu-22501

Dornik Alojzij, Polje 16, Ljubljana, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 26/2000. gnm-22809

Drobež Mojca, Pot v Hribec 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512855, reg. št. 140104, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-22648

Duh Milan, Slatno 21/a, Dol pri Hrast-
niku, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1220, izdala UE Hrastnik. gni-22488

Ekert Martina, Borštnikova 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
116542. m-522

Erceg Nedeljka, Mariborska ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1216009, reg. št. 218167, izdala
UE Ljubljana. gnx-22973

Fabjančič Branko, Sela 2, Raka, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11102, iz-
dala UE Krško. gnb-22824

Fakin Neva, Pliskovica 20/a, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2712, izdala UE Sežana. gnm-22413

Fekonja Marija, Rožengrunt 2, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
FBGH, št. 4387. m-555

Felić Fadila, Triglavska 61, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1128689, izdala UE Jesenice.
gnw-22474

Gaberšek Zdenka, Pongrac 82, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674965, izdala UE Žalec. gnu-22576

Glavač Anita, Andraž 63/b, Polzela, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195174, izdala UE Žalec. gny-22826

Globočnik Dušan, Zagorica pri Rovah
7, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1219477, reg. št. 32676, iz-
dala UE Domžale. gnp-22960

Goličič Jurij, Podbrezje 138, Naklo, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1032968,
reg. št. 45383, izdala UE Kranj.
gnn-22733

Gornik Irena, Zaloška cesta 78/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353067, reg. št. 232087, izdala UE Lju-
bljana. gnl-22810

Goršek Jure, Šalek 97, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1150589,
reg. št. 26816, izdala UE Velenje.
gny-22547

Gregl Jurij, Frankovo naselje 53, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15990, izdala UE Brežice. gnz-22521

Gregorn Marjan, Bakovci, Mladinska
58, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 17555. gnq-22405

Grgić Pavle, Betnavska cesta 81, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 90156, izdala UE Maribor. m-560

Grošić Emir, Polena 13, Mežica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 14514, izda-
la UE Ravne na Koroškem. gnu-22601

Gržinič Tanja, Liminjan 32, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 11756, izdala UE Piran. gny-22397

Gyergyek Marjan, Radovci 29, Grad,
vozniško dovoljenje, reg. št. 8962.
gns-22403

Habič Srečko, Pod lipami 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481528, reg. št. 86976, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-22436

Harl Srečko, Osek 18, Sv.trojica v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5783, izdala UE Lenart. m-557

Herga Bojan, Drstelja 29, Destrnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 38020, iz-
dala UE Ptuj. gnx-22598

Hodža Mustafa, Vodovodna cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 42115, reg. št. 129469, izdala UE
Ljubljana. gnu-22676

Horvat Aladar, Martinova ulica 27, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 29/2000.
gne-22392

Hrastar Janez, Vrh pri Ljubnu 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1378. gnw-22724

Hren Nada, Srebrničeva ulica 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
212567, reg. št. 185114, izdala UE Ljub-
ljana. gng-22740

Hrvat Andrej, Einspielerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372401, reg. št. 235833, izdala
UE Ljubljana. gno-22457

Ipavec Iztok, Ob parku 15, Solkan, voz-
niško dovoljenje. gnu-22730

Jakše Savo Janez, Možajnca 16, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
735472, reg. št. 43745, izdala UE Kranj.
gnu-22876

Janežič Gorazd, Švabičeva ulica 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 320105, reg. št. 121439, izdala UE
Ljubljana. gnr-22404

Jareb Pero, Križevniška ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001596, reg. št. 183655, izdala UE Lju-
bljana. gny-22647

Javeršek Ivan, Trebče 82, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, reg. št. 7360,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-22768

Jereb Judita, Levčeva 13/a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786138, reg. št. 18907, izdala UE Dom-
žale. gnj-22866

Jerman Vida, Planinska vas 16, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12416, izdala UE Trbovlje. gnl-22610

Juhart Zinka, Kostanjevec 74, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 18224. gns-22503

Jurančič Mitrovič Sonja, Cesta zmage
25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 63535, izdala UE Maribor.
m-527

Kalan Katarina, Cesta na Markovec
10/A, Koper - Capodistria, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 601464, reg. št.
42947, izdala UE Koper. gnx-22423

Kavs Mirjam, Soča 93, Soča, vozniško
dovoljenje, št. S 1233547, izdala UE Tol-
min. gng-22440

Klepej Viher Helenca, Breg 32, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330233, izdala UE Žalec. gnh-22664

Kokić Dario, Križevci 213, Križevci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 28770.
gnu-22401

Kolenc Irena, Cesta Andreja Bitenca
167, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1076152, reg. št. 211299,
izdala UE Ljubljana. gnb-22695

Komljen Marko, Badovinčeva 8, Laško,
vozniško dovoljenje, reg. št. 678127.
gni-22763

Konda Martin, Dolnja Lokvica 32, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
61506, reg. št. 1240, izdala UE Metlika.
gnr-22429

Kondelji Čenan, Podbreška cesta 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 93805, izdala UE Maribor. m-535

Korošec Samo, Konovska cesta 28, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
677633, reg. št. 23894, izdala UE Vele-
nje. gne-22742

Kosmač Angela, Pod gonjami 53, Pre-
valje, vozniško dovoljenje, št. BGH, reg.
št. 392, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-22721

Kovačič Dragan, Zlato polje 3/c, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1401885, reg. št. 50299, izdala UE Kra-
nj. gni-22417

Križ Andrej, Seidlova ul. 68, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36143, izdala UE Novo mesto.
gne-22592

Kumperščak Emil, Pod gričem 25,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 41660, izdala UE Nova Go-
rica. gng-22615

Kupljan Slavko, Panonska 5/A, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 96038, izdala UE Maribor. m-531
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Kuralt Matjaž, Ulica Stanka Bokala 19,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1176327. gnq-22605

Lavrič Mojca, Sallaumines 9, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11466,
izdala UE Trbovlje. gnr-22504

Lazar Katja, Dekani 52, Dekani, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. 40113, izdala
UE Koper. gnz-22871

Lenarčič Marjan, Bevke 106, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6036, izdala UE Vrhnika. gnp-22631

Les Blaž, Zdole 27, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 14910.
gnq-22880

Lipovšek Ivan, Tolstojeva 2, Vir, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 234339, reg. št. 1733, izdala UE
Domžale. gnp-22531

Macanović Senija, Železnikarjeva ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1211503, reg. št. 220715,
izdala UE Ljubljana. gnj-22962

Maković Borut, Goriška c. 9, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. AB, izdala
UE Nova Gorica. gnv-22400

Marinček Matjaž, Mariborska cesta 35,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2858, izdala UE Radlje ob Dravi.
gng-22990

Markelj Janez, Kolodvorska 6, Bled, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 697035,
reg. št. 17459. gno-22732

Matanović Predrag, Selniška 35, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8328. m-521

Matić Ivo, Verovškova 22, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 100/1999. gns-22803

Matko Ivan, Dobravlja pri Mozirju 11,
Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, reg. št. 3136, izdala UE Mozirje.
gnx-22748

Medvešek Uroš, Topniška ulica 45, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1103147, reg. št. 212574, izdala UE
Ljubljana. gne-22817

Mekiš Anemaria, Nuskova 36/a, Roga-
šovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 37632.
gnx-22602

Mele Irena, Lamutova ulica 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932596, reg. št. 126682, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-22981

Mermolja Borut, Bevkova 7, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306143, izdala UE Ajdovščina.
gnp-22806

Mikluš David, Prešernova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
101709, izdala UE Maribor. m-512

Mikša Miran, Sodinci 18, Velika Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 9053, izdala UE Ormož. gng-22415

Mikunovič Gordana, Marindol 20, Ad-
lešiči, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9842, izdala UE Črnomelj. gng-22465

Milanič Dunja, Malija 114, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7344,
izdala UE Izola. gnu-22726

Mirtič Peter, Ul. Gorenjskega odreda
8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 809374, reg. št. 44534, izdala UE
Kranj. gnh-22839

Motl Bojan, Partizanska cesta 12, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
737300, reg. št. 21394, izdala UE Kranj.
gnb-22499

Mulec Alojz, Šentilj 139, Šentilj v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7987, izdala UE Pesnica. m-517

Mulec Vojko, Zg. Duplek 79, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
114521, izdala UE Maribor. m-561

Murko Marina, Rabeljčja vas 40, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19248,
izdala UE Ptuj. gng-22590

Mušič Tom Miha, Finžgarjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 184700, reg. št. 184861, izdala UE
Ljubljana. gnx-22373

Mušić Elvis, Cesta v Rovte 16, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1101629. gnh-22739

Nekrep Miran, Tomšičeva 5, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13474. gnh-22589

Niedorfer Srečko, Lavričeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 53118,
izdala UE Maribor. m-550

Nikolić Suzana, Hladilniška pot 1/c, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1001271, reg. št. 201284, izdala UE
Ljubljana. gno-22982

Nussdorfer Katja, Križ 1/a, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21162,
izdala UE Kamnik. gnz-22996

Ocepek Peter, Podgorje 31, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23439, izdala UE Velenje. gno-22657

Oprešnik Srečko, Badovinčeva ulica 6,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 1143749, izdala UE Laško.
gnm-22684

Orel Nina, Smrtnikova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297235, reg. št. 226529, izdala UE Lju-
bljana. gne-22992

Pasarič Vlado, Partizanska pot 9, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13460, izdala UE Slovenj
Gradec. gns-22428

Paulič Dejan, Kunaverjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216138, reg. št. 222524, izdala UE Lju-
bljana. gnv-22875

Pavšič Milan, Za gradom 5, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 628085,
reg. št. 17117. gnf-22841

Pečnik Martin, Gradež 21, Turjak, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1328225, reg. št. 182853, izdala UE Lju-
bljana. gnt-22731

Perko Alojz, Cvibelj 12, Žužemberk, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20878, izdala UE Novo mesto. gnb-22595

Perunović Saša, Ul. Norberta Vebra 14,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 8291. m-523

Petelinkar Nataša, Zbilje 3/a, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482596, reg. št. 194623, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-22508

Pintarić Lilijana, Kacova 4, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100742,
izdala UE Maribor. m-544

Plahuta Diki, Krožna cesta 12, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
18391. gnj-22837

Pompe Ester, Prešernova cesta 35,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900374, reg. št. 23448, izdala UE Radov-
ljica. gnw-22799

Popović Gregor, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1076936, reg. št. 210952,
izdala UE Ljubljana. gnh-22989

Potočin Andraž, Suhadol 2, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1316749, izdala UE Laško. gnl-22685

Prah Irena, Zekovska 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 75694,
izdala UE Maribor. m-529

Prapotnik Damjan, Podlubnik 157, Ško-
fja Loka, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 26/2000.
gns-22978

Pungartnik Vojko, Pohorska cesta 22,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 13268, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnz-22596

Racaj Mirsad, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1369713, reg. št. 219865, izdala UE Lju-
bljana. gnk-22386

Rant Andrej, Otoki 4, Železniki, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 282, izda-
la UE Škofja Loka. gnl-22860

Regina Nina, Rakitna 467, Preserje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 391161,
reg. št. 190434, izdala UE Ljubljana.
gnq-22705

Ribič David, Dobrna 25, Dobrna, vozni-
ško dovoljenje, št. 40844. gnv-22375

Ritmanić Boris, Martina Krpana 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 89948, reg. št. 7547, izdala UE Lju-
bljana. gnx-22873

Rogelj Jure, Špikova 19, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1347887,
reg. št. 51390, izdala UE Kranj.
gng-22490

Rus Vincenc, Lipovci 220, Beltinci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 32167.
gnp-22406

Savić Božidar, Celovška cesta 144, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 566329, reg. št. 100541, izdala UE
Ljubljana. gnv-22554

Sekulič Milan, Trg revolucije 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 96889, izdala UE Maribor. m-513

Selan Marjetka, Vršiška cesta 25, Kra-
njska Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 6946. gnj-22737

Selinšek Marjan, Pobrežje 64/a, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 2267, izdala UE Ptuj. gnx-22827

Sikošek Martin, Ipavčeva ulica 11, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
1967. gnf-22570

Sitar Jakob, Celestrina 25, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
100735, izdala UE Maribor. m-528

Skrober Tatjana, Panonska 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 86467, izdala UE Maribor. m-518

Smrekar Janez, Belačeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320853, reg. št. 81507, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-22555

Soršak Alojzija, Črešnjevec 7, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7249. gns-22828
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Stanjko Lajla, Kidričeva 42, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
43374. gnq-22830

Stašuk Ivan, Zavrh pod Šmarno goro
9/b, Ljubljana Šmartno, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCGH, št. S 390469, reg. št.
59831, izdala UE Ljubljana. gnc-22644

Struna Miroslav, Bračičeva 15, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 1709, izdala UE Kočevje. gnh-22689

Šakanović Fatima, Trg svobode 25, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9559, izdala UE Tržič. gnm-22609

Šenk Jelka, Jemčeva 14, Trzin, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1004352,
reg. št. 8693, izdala UE Domžale.
gnx-22623

Šlaus Breda, Kumen 10, Ruše, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 7831. m-538

Šoškič Primož, Endlicherjeva 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103909, izdala UE Maribor. m-547

Štuhec Mitja, Gajševci 13, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št. 12181.
gne-22717

Šušteršič Uroš, Vena Pilona 4, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 203140. gnn-22862

Tanko Nataša, Hrovača 17, Ribnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7491, iz-
dala UE Ribnica. gni-22738

Tašič Simon, Gozdarska cesta 74, Mis-
linja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14272, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-22599

Terčelj Niko, Karla Marxa 36, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3700. gnx-22398

Tomažič Gregor, Prušnikova 30, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 101206. m-525

Tomažič Jože, Hermanci 43, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 9333. gnn-22408

Tomljanovič Aleksij, Gortanova 3, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8288, izdala UE Piran. gno-22607

Tonejec Rok, Bohinjska Bela 129, Bo-
hinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1075580, reg. št. 24421.
gnp-22431

Tršan Peter, Trstenik 36/a, Golnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
522592, reg. št. 27595, izdala UE Kranj.
gnh-22818

Turin Boštjan, Razgor pri Žabljaku 18,
Laporje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18568. gnt-22427

Umek Dragica, Betajnova 42, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
978, izdala UE Vrhnika. gnm-22409

Unger Alojz, Počehova 59/d, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
25673, izdala UE Maribor. m-548

Urek Anton, Stara vas 13, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
69561. gnv-22825

Valenčič Zoran, Rozmanova 4, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 974627, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnb-22795

Veljković Miodrag, Moškričeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1285745, reg. št. 66486, izdala
UE Ljubljana. gns-22878

Vidmar Matjaž, Pirjevčeva 4, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. gnz-22496

Viher Tomislav, Breg 32, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1257281,
izdala UE Žalec. gni-22663

Vogrinc Lidija, Vrhnje 41, Kapele, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14937.
gnc-22769

Vojnov Marija, Na griču 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27234.
m-554

Zinrajh Danica, Klepova ulica 50, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28768,
izdala UE Ptuj. gnb-22495

Zorec Sabina, Obrežna 91/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
101439, izdala UE Maribor. m-520/a

Žaucer Danijel, Drevoredna ulica 2/a,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8319, izdala UE Ruše. m-552

Ždralo Niko, Nusdorferjeva ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1191581, reg. št. 185468, izdala UE
Ljubljana. gnb-22520

Žekš Marjan, Sp. Žerjavci 1, Lenart v
Slov.goricah, duplikat vozniškega dovolje-
nja, kat. ABCFGH, št. 1997, izdala UE Le-
nart. m-543

Žiber Ernest, Zg. Senarska 75, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 9830, izdala UE Lenart.
m-514

Žilić Josipa, Maistrova 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 93973.
m-556

Žižmond Petra, Britof 115, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 623567,
reg. št. 38004, izdala UE Kranj.
gnd-22493

Zavarovalne police

Bukovšek Marija, Stara cesta 14, Por-
torož - Portorose, zavarovalno polico, št.
11727, izdala zavarovalnica Triglav.
gnc-22844

Cijan Branko, Stritarjeva ulica 30, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 229521, izda-
la zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gnd-22718

Domnik Mira Cvetka, Cerkova ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101239538, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gne-22442

Gajšek Franc, Devuna 10, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. AO
231579, izdala zavarovalnica Slovenica.
gni-22388

Hudin Danilo, Črešnjevec 38, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št.
252993, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnf-22416

IZIDA, Kotnikova 2, Ljubljana, zavarova-
lno polico, št. 00101231144, na ime Voj-
ka Žerovnik, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d. d.. gni-22863

Jazbinšek Miran, Trnovo 18, Laško, za-
varovalno polico, št. 231444, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnu-22376

Nahtigal Andrej, Ravne 99/a, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 157962, izdala za-
varovalnica Slovenica. gng-22669

Ribič Jože, Tomšičeva 4/a, Senovo, za-
varovalno polico, št. 3699 - nez. polica in
PVZ, št. 3753 -3754. gnk-22715

Smole Marko, Tržaška 87/b, Logatec,
zavarovalno polico, št. 2739213, izdala za-
varovalnica Triglav. gnd-22468

Smole Marko, Tržaška cesta 87/B, Lo-
gatec, zavarovalno polico, št. 0743622,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-22943

Sužnik Boštjan, Ribičeva 30, Limbuš,
zavarovalno polico, št. AO 229303, izdala
zavarovalnica Slovenica d. d. filiala Mari-
bor. gno-22707

Škraba Zoran, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 592973, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnx-22823

Veselinovič Nikola, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101240970, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnl-22693

Vidrih Matjaž, Na Šancah 14, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št.
277279, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-22671

Spričevala

Ambrožič Rok, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 1999.
gnn-22683

Badovinac Damjan, Kidričeva ulica
18/A, Črnomelj, spričevalo od 1 do 3. let-
nika Avtomehanične šole v Novem mestu.
gnj-22537

Bajc Polona, Ul. 28. maja 17, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
šola za farmacijo in zdravstvo. gnr-22929

Banko Bela Josip, Ciril Metodova ulica
50/a, Murska Sobota, spričevalo o zaklju-
čnem izpitu št. 22/53, izdala Obrtna šola
Murska Sobota. gno-22407

Bartol Bojan, Društvena 18, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani - smer avtomehanik, iz-
dano leta 1977 in 1978. gny-22372

Berdejević Nena, Tomačevska 11/a,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje up-
ravno administrativne šole v Ljubljani.
gnx-22627

Bezlaj Rok, Lipa 20, Velenje, indeks,
št. 23990365, izdala fakulteta za strojništ-
vo v Ljubljani. gno-22557

Bibianko Dunja, Goriška 65, Velenje,
indeks, št. 21012194, izdala FDV v Ljub-
ljani. gnz-22621

Boškan Božana, Ravne 12, Tržič, spri-
čevalo 4. letnika SEUAŠ Kranj.
gne-22617

Breznik Simon, Šempeter 107/a, Šem-
peter v Savinjski dolini, spričevalo 1. letni-
ka Šolskega centra Celje, Tehniška grad-
bena šola. gnk-22461

Brkljač Milanka, Koroška cesta 33/a,
Tržič, zaključno spričevalo, izdano leta
1994. gnz-22846

Brunčič Romana, Jirševci 43, Destrnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
tehnične šole. m-558

Budimir Mišo, Cesta na Markovec 11,
Koper - Capodistria, spričevalo 1., 2., 3.
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letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole. gnr-22854

Bukovec Martina, Predstruge 70, Vi-
dem-Dobrepolje, spričevalo 3. letnika Gi-
mnazije Moste, izdano leta 1998.
gnt-22706

Čeh Danijela, Trnovska vas 43/d, Trno-
vska vas, spričevalo 8. razreda Mladika
Ptuj. gnh-22843

Čeh Mojca, Pejce 9, Jesenice, spriče-
valo 4. letnika Ekonomske srednje šole
Jesenice. gnq-22505

Čeh Mojca, Pejce 9, Jesenice, spriče-
valo o zaključnem izpitu Ekonomske sred-
nje šole Jesenice. gno-22507

Čepon Urška, Jagrova cesta 1, Vrhni-
ka, indeks, št. 41990529, izdala Medicin-
ska fakulteta. gnb-22470

Dokl Davorin, Zg. Jakobski dol 19/a,
Jakobski Dol, spričevalo o končani OŠ Ja-
kobski dol, izdano leta 1987. m-545

Dolšak Maja, Ponikva 54/a, Žalec, sp-
ričevalo Srednje zdravstvene šole, izdano
leta 1992/93. gne-22571

Dolžan Sonja, Marokova pot 24, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje naravoslovne
šole, izdano leta 1982. gng-22390

Drenovec Marjan, Marjana Kozine 42,
Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Sre-
dnje elektro tehnične šole Krško, izdano
leta 1980 in 1981. gnj-22412

Erhart Marko, Breznikova cesta 29, Do-
mžale, spričevalo 4. letnika Trgovske aka-
demije v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnq-22530

Ferhatović Šaban, Lajkovška ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza
Levca v Ljubljani, izdano leta 1985.
gnv-22975

Flac Melita, Beblova ulica 20, Maribor,
indeks, št. 93356104, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-539

Furlan Sandra, Dolenjska cesta 451,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gns-22628

Golob Mateja, Vojkova ulica 9, Porto-
rož - Portorose, indeks, št. 11950018,
izdala Visoka šola za zdravstvo. gnj-22562

Gorjan Marjan, Vrtojba, Cesta na Ču-
klje 58/b, Šempeter pri Gorici, spričeva-
lo za voznike, izdal Center za kovinarsko
stroko Novo mesto, izdano leta 1976.
gnj-22712

Gostinčar Karmen, Čebuljeva ulica 3,
Komenda, diplomo Srednje šole za gostin-
stvo in turizem, št. 587, izdana 25. 6.
1987 v Ljubljani. gnn-22883

Hajrizi Iljmi, Orožnova 7, Maribor, dip-
lomo Sednje kovinarske, strojne in metalu-
rške šole Maribor, izdana leta 1987.
m-537

Hudler Petra, Ulica bratov Gerjovičev
55, Dobova, indeks, št. 41990491, izdala
Medicinska fakulteta. gnc-22469

Hvala Julijan, Prešernova 3, Idrija, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 1977 in 1978.
gnz-22396

Izlakar Milojka, Cerovica 19, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Trbovlje, izdano leta 1983,
izdano na ime Povše Milojka. gnx-22498

Jerina Uroš, Avgustinčičeva ulica 36,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-

nje šole za elektroenergetiko Ljubljana, iz-
dano leta 1991 in 1993. gnf-22516

Jović Dejan, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Jarše Ljub-
ljana, izdano leta 1993. gnf-22370

Jurinec Miran, Bolehnečici 22, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, zaključno spričevalo SŠGT
Radenci, izdano 25. 6. 1990. gnj-22512

Juvan Aleš, Sostrska cesta 58, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Šubičeve gimnazi-
je v Ljubljani, izdano leta 1993. gnj-22687

Kaltak Mirsad, Okreč 62, Sanski most,
BIH, spričevalo 8. razreda OŠ, izdano leta
1994. gnl-22435

Kampl Andrej, Majeričeva 5, Maribor,
zaključno spričevalo Strojne tehnične šole
v Mariboru, izdano leta 1990. m-549

Kelih Bojan, Titova 41, Jesenice, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice, izda-
no leta 80/81. gnh-22489

Kendič Mirzet, Kosovelova 5, Pivka, sp-
ričevalo o končani OŠ Pivka, izdano leta
1994. gni-22513

Klemenčič Alojz, Tyrševa 20, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ v Mari-
boru. m-519

Klemenčič Matjaž, Ulica Mirana Jarca
21, Novo mesto, spričevalo 4. letnika Teh-
nične tekstilne šole v Kranju, izdano leta
1978. gnw-22424

Klobas Uroš, Cegnarjeva 12, Izola - Iso-
la, spričevalo 1. letnika SKPŠ Koper, izda-
no leta 1997. gnf-22616

Knavs Mateja, Retje 61/a, Ribnica, di-
plomo Gimnazije Poljane, izdana leta 1987
na ime Škornik Mateja. gno-22411

Kneževič Branko, Arbajterjeva 8, Ptuj,
spričevalo 3. letnika. gnx-22723

Kocen Aljoša, Grintovška ulica 18, Lju-
bljana, indeks, št. 09990122, izdala fakul-
teta za pomorstvo in promet. gnn-22558

Kodeh Primož, Ribno, Izletniška 24,
Bled, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole Jesenice. gnk-22486

Kolar Špela, Vrhovci, Cesta XI/7, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Mos-
te, izdano leta 1999. gnx-22527

Kolling Mojca, Šunderlova 4, Maribor,
spričevalo 3. letnika Kemijske šole Ruše,
kemijski tehnik, izdano leta 1982. m-551

Kolmanič Slavko, Sneberska cesta 70,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje kovinarske in metalurške šole v Mari-
boru. gnk-22636

Korošec Tanja, Prevoje pri Šentvidu
1/a, Lukovica, indeks, št. 42721, izdala
Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnm-22484

Korunić Stanislav, Polje cesta V/3, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gostinske šole - smer kuhar, izdano
leta 1978. gnb-22699

Kovač Mojmir, Obala 47, Portorož - Po-
rtorose, diplomo Srednje prometne in po-
morske šole Piran, št. I ŠA/86-30 z dne
23.6.1986. gnd-22618

Kralj Stanka, Črešnjevci 81/a, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika Srednje gra-
dbene šole Maribor, izdano leta 1980, iz-
dano na ime Novak Stanka. gnh-22414

Krapež Irena, Tovarniška 10, Ajdovšči-
na, spričevalo 5. letnika - konfekcijski mo-
delar. gnt-22852

Kravanja Anita, Brdo 40, Bovec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje poklicne in stro-

kovne zdravstvene šole Nova Gorica, izda-
no leta 1998. gnd-22393

Krošelj Tomaž, Dergomaška ulica 30,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih
strok Franc Leskošek Luka v Ljubljani, iz-
dana leta 1985. gnz-22371

Kuplenik Špela, Resljeva cesta 1, Kos-
tanjevica na Krki, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje zdravstvene šole v Novem mestu, iz-
dano leta 1998. gns-22728

Kurt Srečko, Cirilova ulica 6, Kranj, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Kranju. gnv-22600

Kušar Marjan, Kristan vrh 88, Podplat,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil. gnp-22606

Lamovšek Izidor, Cesta komandanta
Staneta 9, Litija, spričevalo o končani OŠ
Dušana Kvedra v Litiji, izdano leta 1981.
gnw-22874

Laura Brigita, Heroja Vojka 36, Mari-
bor, zaključno spričevalo 3. letnika GŠC v
Mariboru, izdano leta 1983. m-515

Lesar Matija, Kosovelova ulica 26, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gi-
mnazije Moste, izdano leta 1970.
gnj-22812

Lorenci Vlado, Sveti trije kralji 74, Rad-
lje ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje
kovinarske, strojne in metalurške šole v
Mariboru. m-532

Maček Jure, Na kresu 20, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1998. gnh-22514

Magdalenc Boris, Ul. 25. maja 8, Ptuj,
spričevalo 8. razreda OŠ Ljudski vrt Ptuj,
izdano leta 1997. gnb-22720

Marinič Matija, Rihtarovci 11, Radenci,
spričevalo o končanem 5. razredu OŠ, iz-
dano leta 61/62. gnk-22511

Mašić Edis, Ribnik 14, Trbovlje, spriče-
valo o končani OŠ Tončka Čeč v Trbov-
ljah, izdano leta 1996. gny-22822

Mihelič Marta, Grajena 42, Ptuj, spriče-
valo 4. letnika UAŠ Ptuj, izdano leta 1982,
izdano na ime Hedl Marta. gng-22515

Morgan Franc, Grintovec 1, Šmarje, za-
ključno spričevalo PKAŠ Koper - smer av-
tomehanik, šolsko leto 1975/76.
gne-22492

Morgan Franc, Grintovec 1, Šmarje, za-
ključno spričevalo, 411/82 SPŠ Piran -
smer strojni tehnik. gnc-22494

Nahtigal Andrej, Prečna 77, Novo mes-
to, zaključno spričevalo Srednje kmetijske
šole Grm Novo mesto, št. 104 od 3. 3.
1995. gnv-22500

Papa Edvard, Koroška cesta 73, Mari-
bor, zaključno spričevalo Vajenske šole za
kovinsko stroko Maribor, izdano leta 1958.
m-540

Paurević Štefo, Trg svobode 6, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voz-
nike Škofja Loka, št. 31-T/81, izdano leta
1981 v Tržiču. gnn-22958

Perdan Rudolf, Stari trg 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje, izdano leta 1973. gng-22865

Perić Drago, Maroltova ulica 14, Ljub-
ljana, spričevalo za poklicnega voznika ,
izdala Avto šola na Ježici, izdano leta 1980.
gnt-22752

Prašnikar Vasja, Ul. Ivana Rozmana 7,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
SGTŠ v Izoli. gny-22847
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Primc Robert, Kremžarjeva ulica 30,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠC PTT v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnf-22441

Pušnik Silva, Bezina 30, Slovenske Ko-
njice, zaključno spričevalo Kemtijsko gos-
podinjske šole, izdano leta 1974 na ime
Ovčar Silva. gnt-22652

Ričko Andreja, Staneta Severja 22, Ma-
ribor, indeks, št. Srednje tekstilne šole v
Mariboru. m-511

Ropret Petra, Predoslje 155, Kranj, sp-
ričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1999. gnn-22608

Salešević Fehim, Litijska 308, Ljublja-
na-Dobrunje, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izda-
no leta 1993. gnf-22741

Salkić Mujo, Pot k Savi 61/a, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole, izdano leta 1983. gng-22540

Sedeljšak Klavdija, Pod hribom 2, Do-
mžale, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnr-22629

Sešel Jožefa, Šmartno 144/b, Šmart-
no pri Slov.Gradcu, spričevalo 3. letnika
Gostinske šole Maribor, izdano leta 1971,
izdano na ime Jeseničnik Jožefa.
gnc-22394

Simčič Janez, Ulica Franca Mlakarja
22, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Trgov-
ske akademije, izdano leta 1999.
gne-22467

Skokić Bojan, Šišenska cesta 11, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnt-22477

Sotošek Janja, Zeljarska ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 1990 in 1991. gns-22528

Subotič Zoran, Einspielerjeva ulica 2/B,
Ljubljana, indeks, št. 29002470, Izdla NTF
v Ljubljani. gnm-22884

Susman Marjetka, Ulica bratov Učakar
110, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letni-
ka Šolskega centra za blagovni promet,
izdano leta 1977, 1978 in 1979.
gnx-22998

Svetičič Mojca, Opekarniška 8, Celje,
indeks, št. 81552771, izdala EPF. m-520

Šandor Darinka Škrilec, Puconci 108,
Puconci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole v Raki, izdano leta
1984. gnh-22389

Škrabl Marko, Šercerjeve brigade 5,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-526

Šter Brigita, Gubčeva ulica 4, Kranj, sp-
ričevalo 4. letnika Tehnične tekstilne šole
v Kranju, izdano leta 1963, izdano na ime
Meglič Brigita. gnv-22425

Štiblar Vojko, Vita Kraigherja 18, Mari-
bor, indeks, št. 61157390, izdala Peda-
goška fakulteta. m-516

Tešić Čedomir, Ig 445, Ig, spričevalo
3. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Ljubljana, izdano leta
1999. gnc-22694

Tovšak Gregor, Šentilj pod Turjakom
81/a, Mislinja, maturitetno spričevalo Gi-
mnazije Velenje, izdano leta 1997.
gnb-22420

Turjan Špela, Vojkova ulica 87, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnm-22559

Veznaver Franko, Pot k izviru 31, Por-
torož - Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu GŠC Izola. gnl-22410

Vilar Marjeta, Ljubljanska cesta 2, Dob,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1983. gne-22892

Voda Jasmina, Trubarjeva 13, Ptuj, sp-
ričevalo 2. letnika gimnazije, SŠC Ptuj, št.
122/2, izdano leta 1998. gnl-22635

Vučko Stanislav, Sevranska ul. 9, Odra-
nci, spričevalo SŠGT Radenci, izdano leta
1994. gne-22842

Vuksanović Nataša, Vrtna ulica 1, Selni-
ca ob Dravi, diplomo Srednje šole peda-
goške in kulturne usmeritve Maribor, smer
družboslovno jezikovna, izdana leta 1985.
m-541

Zajič Srotan, Staničev trg 17, Koper -
Capodistria, spričevalo osnovne šole JPV
Koper, izdano leta 1990. gnb-22395

Zorec Danijela, Roberta Kukovca 20,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje ke-
mijske šole Ruše, izdano leta 1985. m-524

Zupančič Breda, Koroška cesta 35, Ra-
dlje ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje
šole tehniško naravoslovne in pedagoške
usmeritve, smer družboslovna jezikovna us-
meritev, izdano leta 1981. gnq-22380

Zupančič Breda, Koroška cesta 35, Ra-
dlje ob Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje
šole tehniško naravoslovne in pedagoške
usmeritve, smer družboslovna jezikovna us-
meritev, izdano leta 1982. gnp-22381

Židanek Uroš, Cesta Radomeljske čete
24/C, Radomlje, spričevalo 4. letnika Tr-
govske akademije v Ljubljani, izdano leta
1999. gnr-22529

Žigart Slavka, Staneta Severja 3, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Trgov-
ske srednje šole v Mariboru, izdano leta
1994. m-553

Žilavec Sebastjan, Domajinci 10/a, Ca-
nkova, spričevalo o zaključnem izpitu št.
96-S-094, izdala SSTŠ Murska Sobota.
gnb-22399

Žmauc Tomaž, Lancovo 86, Radovlji-
ca, indeks, št. 41036044, FOV Kranj leto
izdaje 94/95. gnn-22483

Žnidarič Karel, Mačkovci 11, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gra-
dbene šole v Ljubljani. gni-22538

Ostali preklici

AS Domžale servis in trgovina d.o.o.,
Ljubljanska c. 1, Domžale, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1195077 za vozilo VW transporter kombi
1.9 TD, izdano na ime OŠ Anton Tomaž
Linhart iz Radovljice. gnz-22646

AVTO JEREB d. o. o., Polje 9/b, Izola -
Isola, ECL, št. 3903/99 z dne 29. 3. 2000
za vozilo SEAT IBIZA 1,6 STELLA, št. šasi-
je VSSZZZ6KZYR112612. gnr-22754

AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1164321.
gnw-22649

Baković Biljana, Ižanska cesta 212, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8655. gne-22767

Balas Andrej, Arnovo selo 22, Artiče,
delovno knjižico. gns-22853

Belc Tina, Povšetova 88, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38645.
gnu-22851

Beširevič Elvin, Cesta Španskih borcev
77, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 4540. gnw-22524

Bezlaj Rok, Lipa 20, Velenje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 34117, izdal LPP.
gnp-22556

Bleiweiss Aleksander Saša, Bratovševa
ploščad 19, Ljubljana, delovno knjižico.
gnh-22639

Bohorič Matjaž, Pijava Gorica 83, Škof-
ljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
28508. gnj-22987

Borko Urška, Prištinska ulica 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1398. gnk-22761

Brezovšček Marjata, Breg 29, Borovni-
ca, spričevalo o končani osnovni šoli.
gnt-22727

Bricelj Domen, Brilejeva 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14627.
gnr-22804

Bročič Urša, Preglov trg 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29260, iz-
dal LPP. gnr-22479

Cukjati Radovan, Ceglo 13/a, Dobrovo
v Brdih, kmečka izkaznica 1013, izdala UE
Nova Gorica. gnb-22545

Cukjati Vanda, Ceglo 13/a, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek, št. 2155, izdala
UE Nova Gorica. gnc-22544

Čenčur Edvard Marijan, Spodnje Gorje
98, Radovljica, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A SI000484.
gnz-22821

Čepin Slavko, Brilejeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7575, izdal
LPP. gnu-22476

Dobrila Jurij, Kogojeva ulica 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnw-22849

Dolfar Mojca, Trg Prešernove brigade
8, Kranj, dijaško mesečno vozovnico, št.
5450. gni-22988

Dolinar Špela, Kraljeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11975.
gnn-22983

Đogić Samir, Podvozna pot 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13464.
gnb-22970

Elbl Ivan, Benedikt 23, Benedikt, delo-
vno knjižico, reg. št. 4978, ser. št.
917841, izdana 6. 2. 1970. m-546

Fajon Miha, Visoko 149, Ig, študentsko
izkaznico, št. 22046800, izdala Fakulteta
za šport. gnv-22800

Fakin Boris, Starine 3, Otočec, dijaško
mesečno vozovnico, št. 24839.
gny-22797

Fišer Andreja, Lavričeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2250, iz-
dal LPP. gnd-22743

Galič Nikola, Preglov trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št.
33000499, izdal LPP. gno-22632

Gorjup Štefan, Koroška cesta 94, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 55, izdana
leta 1990 v Mariboru. m-559
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Gosar Miha, Bukovica 27, Vodice, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 2990.
gnm-22959

Gradis SPO d.d., Šmartinska 32, Ljub-
ljana, kopijo licence za vozilo z reg. ozna-
ko LJ - 89-09A, izdala Gospodarska zbor-
nica Slovenije. gnw-22749

Gunčin Goran, Brankova 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8677.
gnp-22756

Hajdarević Dejan, Linhartova cesta 45,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-22582

Hajrizi Iljmi, Orožnova 7, Maribor, delo-
vno knjižico, št. 9312, izdala UE Maribor.
m-533

Hostička Božena, Preglov trg 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnm-22434

Hribernik Bojan, Podlubnik 161, Škofja
Loka, spričevalo , izdano leta 1971.
gnb-22845

INSERA d.o.o., Pohorska 44, Maribor,
potrdilo za reg. vozila kangoo express RN
1.4, carinjeno po ECL 565 dne 26. 1.
2000. m-534

Jazbar Andrej, Kneza Koclja ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-22637

Jeršan Eva, Dunajska 101, Ljubljana,
preklic dijaške izkaznice, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 24/2000. gnr-22579

Kajtelović Samir, Živonozdravska 2, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19141. gnn-22858

Kaudik Ciril, Kavče 22, Velenje, delni-
ce KPS Velenje, št. 900. gnl-22510

Kirbiš Jože s. p., Ruška cesta 63, Mari-
bor, licenco, št. 7609/9394-LM 74/1998
za vozilo reg. št. MB 81-91C Daewoo Ra-
cer Base in za vozilo MB 77-10S Hyundai
Pony 1,5 CLS. gns-22903

Klinar Manca, Plavški rovt 7/c, Jeseni-
ce, študentsko izkaznico, št. 20930058,
izdala Pravna fakulteta. gni-22438

Kotnik Marija, Kardeljev trg 1, Velenje,
delnice KSR Velenje, št. 0182299,
018300, 018301 in 018302. gnv-22850

Kovačevič Predrag, Jesenkova 1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9596. gnq-22755

Kralj Franc, Hrastovec 2/B, Zavrč, slu-
žbeno izkaznico pooblaščene uradne ose-
be, št. 04826. gnm-22509

Kroj Tomaž, Zelena ul. 7, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 8501, izdala UE Mari-
bor. m-530

Kržišnik Anže, Pod kostanji 38, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9327.
gnm-22584

Kurt Srečko, Cirilova ulica 6, Kranj, de-
lovno knjižico. gny-22597

Lavrič Boris, Loke 14, Straža, izpit za
vodenje čolna, št. 02/13-1448-17/94.
gnr-22604

Lavrič Janez, Črni potok pri Kočevju
29, Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 0301424.
gng-22915

Lazić Damir, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28786, iz-
dal LPP. gnj-22387

Levičnik Milan, Podlipoglav 15, Ljublja-
na, izpit za prevoz nevarnih snovi, ADR št.
7821, izdan 28. 6. 1995. gnl-22735

Lukunić Dragan, Kunaverjeva 9, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13272, izdal LPP. gnu-22626

MARIBORSKA MLEKARNA d.o.o.,
Osojnikova 5, Maribor, licenco, št. 1668
za vozilo MB - MM - 26. gnh-22814

Marinović Davorin, Medvoška cesta 18,
Medvode, preklic osebnega delovnega do-
voljenja, objavljen v Ur. l. RS, št. 29/2000.
gng-22790

Markun Marija, Bleiweisova cesta 76,
Kranj, delovno knjižico. gnd-22418

Mašera Robert, Spodnje Sečovo 70/c,
Rogaška Slatina, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1035136.
gnz-22771

Matičič Helena, Planina 14/a, Planina,
študentsko izkaznico, št. 18980496, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnl-22439

Mele Andrej, Cesta VIII 17/a, Ljublja-
na-Polje, dijaško mesečno vozovnico, št.
9019, izdal LPP. gnw-22478

Merjasec Andreja, Zgornje Pirniče 90,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
2383, izdal LPP. gng-22640

Miklič Maja, Brilejeva ulica 19, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 28185,
izdal LPP. gni-22563

Milanič Martin, Malija 114, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 27004000, izda-
la Fatkulteta za matematiko in fiziko.
gnt-22802

Milanić Martin, Malija 114, Izola - Isola,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38523, iz-
dal LPP. gnf-22816

Milić Tatjana, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17077. gnv-22475

Mišković Veomir, Ul. Slavka Gruma 20,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje šole tehniških in zdravstvene
usmeritve Boris Kidrič Novo mesto.
gnu-22855

Mlinar Jernej, Martinj hrib 8, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena
in ekonomska šola. gnw-22449

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1139050 za vozilo VW golf 1,4.
gnf-22691

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1061530 za vozilo VW polo var. 1,6.
gne-22692

Mršič Damjan, Klopčičeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27901, iz-
dal LPP. gnd-22593

Muranović Sanela, Ul. Molniške čete
15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 18676, izdal LPP. gnl-22710

Muren Domen, Ulica bratov Martinec 6,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5065. gnc-22994

Mušič Danaja, Seliškarjeva 32, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1133 -
kombinirana. gne-22642

Nadarević Alen, Škofjeloška cesta 11,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
4002124271, izdal LPP. gns-22753

Novak Nina, Gaberje pri Jančah 8, Lju-
bljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico,
št. 4562. gnb-22974

Okički Melita, Slamna vas 22, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 0132, izdala Vi-
soka šola za socialni delo v Ljubljani.
gnb-22770

Ožbolt Zala, Podlibarskega 36, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 26354,
izdal LPP. gng-22690

Papež Dominik, Brezovi dol 37, Zagra-
dec, dijaško mesečno vozovnico, št.
14564. gny-22697

Pavčič Nika, Kašeljska cesta 111, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17186, izdal LPP. gnp-22681

Pečaver Matej, Srednja vas pri Polho-
vem Gradcu 28/a, Polhov Gradec, dijaško
mesečno vozovnico, št. 48. gny-22972

Peterlin Erika s.p., Župančičeva 2, Me-
tlika, certifikat licenco št. 6982/7454-LM
44/98, ser. št. 7606. gnx-22848

Pintar Marko, Podlubnik 298, Škofja
Loka, delovno knjižico, št. AOO90192.
gnf-22716

Plemenitaš Natalija, Dobje 6, Dobje pri
Planini, dijaško mesečno vozovnico, št.
36832, izdal LPP. gnf-22766

Poljanec Tone, Poljanska cesta 70,
Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico,
št. 8012, izdal LPP. gnl-22660

Povše Barbara, Rečica ob Paki 34,
Šmartno ob Paki, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 18982, izdal LPP. gnt-22777

Ravnik Tadeja, Ul. bratov Učakar 50,
Ljubljana, preklic delavne knjižice, objav-
ljen v Ur. I. RS, št. 29/2000. gnv-22650

Rebolj Matjaž, Bettetova ulica 4, Mari-
bor, dijaško mesečno vozovnico, št.
32905, izdal LPP. gnc-22369

Rustja Tadej, Hrušica 83, Hrušica, pot-
rdilo o opravljenem izpitu za traktor, izdala
Srednja kmetijska šola v Kranju, leta 1999.
gnz-22725

Sakelšek Matevž, Rozmanova ulica
24/f, Ilirska Bistrica, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 25997. gnx-22698

Sežun Mija, Titov trg 3, Postojna, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 24146, izdal
LPP. gno-22807

Sinani Gjani, Plešičeva 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31444, iz-
dal LPP. gng-22815

Sjekloča Marko, Molniške čete 11, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19982. gnd-22993

Slana Blanka, Brilejeva 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16106, iz-
dal LPP. gnw-22999

Stanojević Radovan, Seidlova cesta 26,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1138630.
gnv-22625

Sternad Peter, Hranilniška 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17495, iz-
dal LPP. gnt-22552

Sternad Peter, Hranilniška 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18980795, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnw-22553

Stojkovska Tanja, Šarhova 32, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
038140, izdal LPP. gnc-22744

Strmčnik Ambrož, Aleševa 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14603, iz-
dal LPP. gnb-22945

Svetek Stane, Slape 72, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnn-22633

Šega Sanja, Uskoška ulica 9, Kočevje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37706.
gnc-22969
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Šehović Midhat, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
30747. gnl-22885

Šterlek Manuel, Srebrnik 34, Šmarje
pri Jelšah, dijaško mesečno vozovnico, št.
33050. gnz-22796

Talundžić Marija, Ulica Vide Janežičeve
13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 21007. gnw-22674

Tešar Mitja, Preglov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17025.
gnz-22971

Trajkov Orce, Valandovo, Makedonija,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424499714. gnr-22879

TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43/a, Ko-
per - Capodistria, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 173194 za
motorno kolo Piaggio typhoon 50.
gnx-22577

Tuljković Fahrudin, Bavdekova 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2215, izdal LPP. gny-22622

Urbas Miran, Fantetova 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1751.
gnj-22612

Videčnik Dušan, Cigonca 13, Sloven-
ska Bistrica, homologacijo, št. motorja
1Y605341, št. šasije wvwzzzlhz-
vw043992. m-536

Vidic Erna, Dolenja vas 110/a, Cerkni-
ca, študentsko izkaznico, št. 01099171,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-22760

Vižintin Brumen Luka, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13977, izdal LPP. gnd-22472

Vončina Mojca, Mestni trg 4, Idrija, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27839, iz-
dal LPP. gnh-22864

Vreš Ana, Podutiška cesta 209, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 8998.
gnn-22758

Zazvonil Lara, Kopališka 10, Kranj, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37288, iz-
dal LPP. gno-22832

Žagar Špela, Dolenja vas 103, Prebo-
ld, delovno knjižico. gnh-22889

Žerovnik Ana, Babna Gora 50, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1758.
gny-22672

Županek Adolf, Mlinska ul. 11, Ver-
žej, delovno knjižico, št. 3145/62, ser.
št. 680735, izdala UE Ljutomer.
gng-22890

Županek Marija, Mlinska ul. 11, Ver-
žej, delovno knjižico, št. 359/84, ser.
št. 400084, izdala UE Ljutomer.
gnf-22891

Razglasi in objave 2969
Postavitev stalnega sodnega tolmača 2969

Sodni register 2969
Koper 2969

Evidenca reprezentativnosti sindikatov 2969

Evidenca statutov sindikatov 2969

Razglasi sodišč 2970
Oklici dedičem 2970
Oklici o skrbnikih in razpravah 2971
Oklici o uvedbi postopka za nastavitev zemljiške knjige 2972
Stečajni postopki in likvidacije 2972
Izvršbe in zavarovanja 2973

Razpisi delovnih mest 2977

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 2978
ZJN-01-GD 2978
ZJN-02-B 2978
ZJN-02-GD 2998
ZJN-02-S 3017
Zbiranje ponudb 3024
ZJN-03-B - 42. člen 3024
ZJN-03-GD - 42. člen 3028

Vsebina

ZJN-03-S - 42. člen 3030
ZJN-04-B - 55. člen 3032
ZJN-04-GD - 55. člen 3032
ZJN-04-S - 55. člen 3032
ZJN-05-B - Sposobnost 3034
ZJN-05-GD - Sposobnost 3036

Javni razpisi 3037

Objave delniških družb 3046
Javne prodaje delnic 3046
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 3047
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 3047

Odločbe in sklepi po ZPOmK 3052

Razne objave 3052

Izgubljene listine preklicujejo 3053
Štampiljke 3053
Priglasitveni list 3053
Potne listine 3054
Osebne izkaznice 3056
Vozniška dovoljenja 3056
Zavarovalne police 3059
Spričevala 3059
Ostali preklici 3061



Stran 3064 / Št. 31 / 7. 4. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9 771318 918011

  ISSN 1318-9182

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Tone Dolčič – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PARLAMENTARNA PREISKAVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

mag. Miroslav Mozetič

PARLAMENTARNA PREISKAVA
v pravnem sistemu Republike Slovenije

Razmeroma pičel izplen parlamentarnih preiskav, ki jih je doslej uvedel Državni zbor Republike
Slovenije, opozarja, da je na tem področju še kopica normativnih in praktičnih vrzeli. Dosedanji
poslanec državnega zbora Miroslav Mozetič je svoje preučevanje v okviru magistrskega študija
usmeril zlasti na v praksi najbolj aktualna in pravno sporna vprašanja dopustnih meja preiskave in
pooblastil preiskovalne komisije.

Študija ni torej zanimivo branje le za poslance, ki odločajo o uvedbi parlamentarne preiskave,
temveč tudi za pravosodje in vse tiste, ki so tako ali drugače vpleteni v odkrivanje različnih
nepravilnosti, ki jih preiskujejo poslanci.

3186 SIT z DDV 10522
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