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Št. 026-1/00-403
Ob-25748
Republika Slovenija Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve je dne
22. 3. 2000 vpisal v evidenco registra pravilnik sindikata Armature Muta, Neodvisnost KNSS pod zaporedno število
1/2000.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.
Št. 104-03-003/2000-002
Ob-25750
Statut sindikata Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije Notranjska regija, Jamska cesta 32, Postojna, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 148, dne 6. 4. 2000.
Št. 024-38/93
Ob-25789
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije vzgojno-varstvenega zavoda Škofja Loka,
Podlubnik 1d, vpisana v evidneco statutov
sindikatov, dne 22. 11. 1993, pod zaporedno številko 38, se zaradi preimenovanja
zavoda spremenijo in se glasijo: “Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Vrtec Škofja Loka, s sedežem Podlubnik 1d, Škofja Loka.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 70.
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Vrtec Škofja Loka je dodeljena matična številka Statističnega urada Republike Slovenije – 1132881.
Št. 141-07/00-112
Ob-25821
Pravila sindikata zavoda SVIZ, VVZ Pohorskega bataljona, Limbuš, iz Limbuša, Kruševiška ul. 1, ki so hranjena v
Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe
št. 141-10-177/93-0800-11, z dne
15. 11. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 177,
z dne 15. 11. 1993, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

D 324/99
OD-3848
To sodišče je v zapuščinski zadevi po
pok. Amon Ani, roj. Amon, roj. 4. 7. 1914,
drž. Republike Slovenije, samski, nazadnje
stalno stan. Sela 6, umrli dne 23. 1. 1999,
v skladu s I. in II. odst. 130. čl. in I. ter II.
odst. 131. čl. zakona o dedovanju, dne
23. 2. 2000 sklenilo:
Objavi se oklic tistih, ki imajo pravico do dediščine po pok. Amon Ani, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica in da se bo po preteku
enega leta od objave oklica zapuščina izročila pristojni občini oziroma kmetijski zemljiški skupnosti, če se po preteku enega
leta od objave oklica ne zglasi noben
dedič.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Amon Ani se objavi za čas enega leta
po pravnomočnosti tega sklepa tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasnega skrbnika neznanim dedičem pok. Amon Ane se postavi Trkmič Damir, delavec tukajšnjega sodišča.
Začasni skrbnik bo zastopal neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 2. 2000
II D 391/97
OD-4659
Strele Sonja, rojena Ferjančič, hči Josipa, roj. 15. 9. 1908, umrla 27. 4. 1997,
nazadnje stan. Jesenkova ulica št. 7, Ljubljana je umrla in napravila oporoko, ki jo
morajo morebitni zakoniti dediči priznati kot
pristno in veljavno ali pa izpodbijati v zakonitem roku.
Zapustničine zakonite dediče in morebitne druge dediče se poziva, da v roku
1 leta od objave oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavao na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2000

Leto X

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige
III P 121/99
SR-4581
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Ljubice Nastić, Blatov trg 25, Ljubljana, ki jo zastopa Sonja Dolinar, odvetnica iz Ljubljane, proti toženi stranki Momčilo Nastić, Nate Jelčič 93, Majur Šabac,
zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve
otroka in plačevanja preživnine, dne 7. 3.
2000 sklenilo:
toženi stranki Momčilo Nastić se kot začasna 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 7. 3. 2000
P 76/2000
SR-4660
To sodišče je po okrajni sodnici Marjani
Krajnc Prah, v pravdni zadevi tožeče stranke: Dokler Hinko, Kersnikova 6/a, Celje,
ki jo zastopa odv. Tatjana Pfajfar iz Celja
proti toženi stranki: Filipčič Štefan, Čopova 25, Celje, zaradi plačila 500.000 SIT
s pp, v skladu z določilom 82/2 čl. 4. tč.
zakona o pravdnem postopku (ZPP)
sklenilo:
toženi stranki Filipčič Štefanu se postavi
začasni zastopnik v osebi Zorko Dragica,
Glavni trg 3, odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko vse dotlej, dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 3. 2000
P 166/94
IZ-4554
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo zastopa
Vojko Zidanšek odvetnik iz Slovenskih Konjic, proti toženi stranki: Esudin Ibralič, neznanega bivališča, zaradi plačila 102.046 SIT
s pp, na podlagi določila 82. člena zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: tožencu Esudinu Ibraliču, neznanega bivališča se
postavi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica zaposlena pri Okrajnem sodišču v Velenju.
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Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000
P 56/97
IZ-4553
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo zastopa
Vojko Zidanšek, odvetnik iz Slovenskih Konjic, proti toženi stranki: Damjan Rožič, neznanega bivališča, zaradi plačila 153.836 SIT
s pp, na podlagi določila 82. člena zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: tožencu Damjanu Rožiču, neznanega bivališča
se postavi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica zaposlena pri Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000
P 121/97
IZ-4552
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo zastopa
Vojko Zidanšek, odvetnik iz Slovenskih Konjic, proti toženi stranki: Nedžad Hodžič,
neznanega bivališča, zaradi plačila 473.030
SIT s pp, na podlagi določila 82. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
tožencu Nedžadu Hodžiču, neznanega bivališča se postavi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica zaposlena
pri Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000
P 222/98
IZ-4551
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo zastopa
Vojko Zidanšek odvetnik iz Slovenskih Konjic, proti toženi stranki: Božidar Gračner,
neznanega bivališča, zaradi plačila 75.144
SIT s pp, na podlagi določila 82. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
tožencu Božidarju Gračnerju, neznanega bivališča se postavi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica zaposlena
pri Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
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dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000
P 368/96
IZ-4550
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo zastopa
Vojko Zidanšek odvetnik iz Slovenskih Konjic, proti toženi stranki: Boštjan Zorko, neznanega bivališča, zaradi plačila 216.855 SIT
s pp, na podlagi določila 82. člena zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: tožencu Boštjanu Zorku, neznanega bivališča se
postavi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica zaposlena pri Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000
P 412/93
IZ-4549
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo zastopa
Vojko Zidanšek odvetnik iz Slovenskih Konjic, proti toženi stranki: Ljubiša Beševič,
neznanega bivališča, zaradi plačila 6,690
SIT s pp, na podlagi določila 82. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
tožencu Ljubiši Beševiču, neznanega bivališča se postavi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica zaposlena pri
Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000
P 469/95
IZ-4548
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo zastopa
Vojko Zidanšek odvetnik iz Slovenskih Konjic, proti toženi stranki: Mijo Marinovič, neznanega bivališča, zaradi plačila 110.964 SIT
s pp, na podlagi določila 82. člena zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: tožencu Miju Marinoviču, neznanega bivališča se
postavi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica zaposlena pri Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2000

Amortizacije
N 1/2000
AM-4666
Na predlog predlagateljice Irene Adlešič
iz Metlike, Župančičeva cesta 4, ki jo zastopa odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, se uvaja
postopek za amortizacijo listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 13. 12. 1991
med Občino Metlika, kot lastnikom stanovanja in prodajalcem ter Ireno Adlešič, iz Metlike, Župančičeva cesta št. 4, kot imetnikom
stanovanjske pravice in kupcem, ki se nanaša na garsonjero št. 2, v izmeri 31,68 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske zgradbe v
Metliki, Župančičeva cesta št. 4.
Upravičenci lahko v roku šestdesetih dni,
ki začne teči z dnevom objave tega oklica v
Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice iz
te pogodbe in v tem roku lahko ugovarjajo
zoper predlog predlagateljice.
Okrajno sodišče v Črnomlju pa tudi poziva, da tisti, ki ima original te listine - kupoprodajne pogodbe, le-to predloži temu sodišču, v roku, navedenem v drugem odstavku tega poziva.
Kolikor v danem roku ta listina ne bo
predložena temu sodišču, da se bo razveljavila.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 31. 3. 2000
N 366/99
AM-4658
Na predlog Marte Hernčič, Grubarjeva
16, Kamnik se uvaja amortizacija 48 delnic
razreda B družbe Lek, d.d., vpisane v delniško knjigo nedematerializiranih delnic
družbe Lek, d.d., Ljubljana: BSO 10899 –
100 DEM, BSO 10900 – 100 DEM, BSO
10901 – 100 DEM, BSO 10902 – 100
DEM, BSO 10903 – 100 DEM, BSO
10904 – 100 DEM, BSO 10905 – 100
DEM, BSO 10906 – 100 DEM, BPO
61971 – 500 DEM, BPO 61076 – 500
DEM, BPO 61081 – 500 DEM, BPO
61086 – 500 DEM, BPO 61091 – 500
DEM, BPO 61096 – 500 DEM, BPO
24701 – 1.000 DEM.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije
St 7/2000
S-25755
To sodišče je dne 10. 4. 2000 s
sklepom opr. št. St 7/2000, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Klub TOK-TOK,
turizem, trgovina, posredništvo, avtomobilizem, d.o.o., Prešernova 18, Ptuj, matična številka 1121669, šifra dejavnosti
22.250.
Odslej firma glasi: Klub TOK-TOK, turizem, trgovina, posredništvo, avtomobilizem,
d.o.o., Prešernova 18, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave
oklica o začetku stečajnega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, dolžniki pa naj
brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 28. 6. 2000,
v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob 9. uri.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča, dne
10. 4. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2000
St 50/00-8
S-25757
To sodišče je s sklepom St 50/00 dne
10. 4. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom ICEC Svetovanje, inženiring in
trgovina, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, matična številka 2924120, šifra dejavnosti 21.120.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bodne 12. 9. 2000 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2000
St 12/2000-5
S-25758
Z dnem 10. 4. 2000 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom PAKI-PAKI, Podjetje za trgovino in dodelavo Rakičan,
d.o.o., Rakičan, Cvetkova št. 64.
Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi št. 53.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar največ
v vrednosti 2000 točk.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 6. 2000 ob 13.30 v sobi št. 9 tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 10. 4. 2000 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom
in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 4. 2000
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St 15/2000-5
S-25759
Z dnem 10. 4. 2000 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Micron, Proizvodnja in trgovina, Dolnja Bistrica, d.o.o.,
Dolnja Bistrica št. 1/a.
Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi št. 53.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar največ
v vrednosti 2000 točk.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 6. 2000 ob 13. uri v sobi št. 9 tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 10. 4. 2000 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je bila izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 4. 2000
St 23/2000
S-25760
To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/2000 z dne 6. 4. 2000 začelo posoptek prisilne poravnave nad dolžnikom Bukev, Podjetje za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Kovaška c.
100, Lovrenc na Pohorju ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
2. Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji
trg 8, Lovrenc na Pohorju,
3. Lesno gozdarska zadruga, z.o.o., Jurkovičeva 3-4, Gornja Radgona,
4. Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Oddelek v Mariboru, Glavni trg 17,
5. Edvard Krajnc, Kumen 42, Lovrenc
na Pohorju.
Za upraviteljico prisilne poravnave se določi Alekdandra Kaučič Klajnšek, Confidentijeva 2, Kamnica.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30
dneh po objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem listu RS.
Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30
dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 6. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2000
St 2/98-1024
S-25761
Narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve stečajne mase v stečajnem po-

stopku nad stečajnim dolžnikom Veriga,
Proizvodnja verig in vijakov, d.o.o. – v
stečaju, Alpska 43, Lesce bo dne 25. 5.
2000 ob 13.30 v sobi 014/klet tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve v času uradnih ur, to je v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v
sredo tudi od 13. do 15. ure, v stečajni
pisarni soba št. 6/pritličje tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 4. 2000
St 12/2000
S-25763
To sodišče je dne 10. 4. 2000 s
sklepom opr. št. St 12/2000, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Caissa trade, športni marketing, d.o.o., Cirkulane
26, matična številka 5820812, šfira dejavnosti 110302.
Odslej firma glasi: Caissa trade, športni
marketing, d.o.o., Cirkulane 26 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, dipl. ek., Partizanska 3-5,
Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 28. 6.
2000, v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob
12.15.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča, dne
10. 4. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2000
St 11/2000
S-25764
To sodišče je dne 10. 4. 2000 s
sklepom opr. št. St 11/2000, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Caissa
rent-a-car, storitve, trgovina in turizem,
d.o.o., Mariborska c. 23, Ptuj, matična
številka 5429463, šfira dejavnosti 070320.
Odslej firma glasi: Caissa rent-a-car, storitve, trgovina in turizem, d.o.o., Mariborska
c. 23, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, dipl. ek., Partizanska 3-5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 28. 6.
2000, v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob
11.15.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča, dne
10. 4. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2000
St 14/2000
S-25765
To sodišče je dne 10. 4. 2000 s sklepom
opr. št. St 14/2000, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Eksles, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 7, Ptuj, matična številka
5332265, šfira dejavnosti 070224.
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Odslej firma glasi: Eksles, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 7, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 28. 6.
2000, v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob
10. uri.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča, dne
10. 4. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2000
St 28/98
S-25767
To sodišče je s skepom stečajnega senata opr. št. St 28/98 z dne 7. 4. 2000
začelo in takoj zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Branko Petek, s.p., Šiviljstvo “Elegant”, Leninova ul. 1, Izola.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 4. 2000
St 02/2000
S-25769
To sodišče je s sklepom opr. št. St
02/2000-23 z dne 7. 3. 2000 nad dolžnikom RIO, proizvodnja živilskih proizvodov, trgovina, gostinstvo in storitve,
d.o.o., začelo stečajni postopek in ga takoj
zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Zoper navedeni sklep lahko upniki vložijo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 2000
St 9/2000
S-25770
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 9/2000 z dne 28. 3. 2000
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Opekarna – Rudnik Brežice,
d.d., Šentlenart 71, Brežice zaradi začetka postopka prisilne poravnave. Matična številka 5232295, šifra dejavnosti 26400.
Upniki katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek, univ. dipl.
prav. iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
OE Krško, Trg Matije Gubca 3, Krško;
– Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana;
– SCT Industrija apna Kresnice, d.d.,
Kresnice 14, Kresnice;
– Salonit Anhovo, d.d., Vojkova 1, Anhovo,
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– Kržan Anton, Selska 24, Dobova,
predstavnik sveta delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 11. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 3. 2000
St 96/99
S-25771
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
96/99 dne 7. 4. 2000 začelo stečajni postopek nad Žito PS Poslovno svetovanje,
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana, matična številka 5132649, šifra dejavnosti
74.140 in ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2000
St 56/99
S-25772
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Razvojni zavod Trzin, d.d.,
Blatnica 1, Trzin za dne 17. 5. 2000 ob
10. uri v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančnega reorganizacije 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 7. 4. 2000
St 29/99
S-25773
To sodišče je s sklepom stečajnega senata opr. št. St 29/99 z dne 13. 3. 2000
začelo in takoj zaključilo stečajni postopek
nad doložnikom FIN ADRIA, d.o.o., Koper.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 3. 2000
St 8/99
S-25784
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/99 z
dne 6. 4. 2000 odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom Rafing – Računovodski, finančni in gradbeni inženiring, d.o.o.,
Koper, matična številka 5644984, šifra dejavnosti 74.140, začne in takoj zaključi ter po
pravnomočnosti sklepa odredilo izbris družbe
iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.
Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 4. 2000
St 70/2000-8
S-25786
To sodišče je s sklepom St 70/2000
dne 12. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Škocjan gostinstvo, d.o.o.,
Partizanska 1, Cerknica, matična številka
5004373, šifra dejavnosti 80.112.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga Tanko iz Ribnice.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 9. 2000 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2000
St 28/2000-13
S-25787
To sodišče je s sklepom St 28/2000
dne 12. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Investrade, Podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Aleševčeva 12, Ljubljana, matična številka
5504325, šifra dejavnosti 070.221.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Ladislav Hafner, odvetnik iz Škofje Loke.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
taokj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 7. 2000 ob 10.15, soba 310/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2000
St 27/2000
S-25788
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/2000 sklep z dne 11. 4.
2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Mizarstvo Skala, d.o.o., Tovarniška
5, Slovenske Konjice.
Odslej se firma dolžnika glasi: Mizarstvo
Skala, d.o.o., Tovarniška 5, Slovenske Konjice – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ternovšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
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Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 5.
julija 2000 ob 9. uri na sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 11. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 4. 2000

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 5.
julija 2000 ob 10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 12. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 4. 2000

St 2/98
S-25762
To sodišče razpisuje v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Veriga,
Proizvodnja verig in vijakov, d.o.o. – v
stečaju, Alpska 43, Lesce, tretji narok za
preizkus terjatev stečajnega dolžnika Veriga, Proizvodnja verig in vijakov, d.o.o. – v
stečaju, Alpska 43, Lesce, ki bo dne 25. 5.
2000 ob 13. uri v sobi 014/klet tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 4. 2000

St 4/95
S-26099
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/95
z dne 13. 4. 2000 v smislu drugega odstavka 99. člena ZPPSL-A zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kukovec, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Tomaž 12/b
– v stečaju.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 4. 2000

St 08/2000
S-25768
To sodišče je s sklepom opr. št. St
08/2000-18 z dne 30. 3. 2000 nad dolžnikom Beast & CO., elektronski in organizacijski inženiring, d.o.o., Postojna,
začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Zoper navedeni sklep lahko upniki vložijo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 3. 2000
St 18/2000
S-25894
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2000 sklep z dne 12. 4.
2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Almi, Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Simona Blatnika 14, Velenje.
Odslej se firma dolžnika glasi: ALMI, Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Simona Blatnika 14, Velenje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Zvonimir Kristijan Mirt, Galicija 43/a, Žalec.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišča, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.

St 58/99-18
S-26100
To sodišče je s sklepom St 58/99 dne
13. 4. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PACO, Družba za grafične storitve, trgovino in založništvo, d.o.o., Cankarjeva 10, Ljubljana, matična številka
5486408, šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 9. 2000 ob 9.45, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000
St 37/99
S-26101
To sodišče je s sklepom opr. št. St
37/99 z dne 12. 4. 2000 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo Artemida, d.o.o., Trgovina za lov in
ribolov Koper-Capodistria, matična št.
5852307, šifra dejavnosti 51.190, se začne in se zaključi, ker je dolžnikovo premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške
postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2000
St 56/2000
S-26105
To sodišče je s sklepom St 56/2000
dne 12. 4. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Z2, podjetje za
trgovino in propagando, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 101, matična številka:
5717051, šifra dejavnosti: 74.400 ter
nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2000
St 55/99
S-26106
To sodišče je s sklepom St 55/99 dne
31. 3. 2000 zoper prodano pravno osebo
Smelt International, Vodenje investicijskih projektov, Global Project Management, d.d., Ljubljana, Dunajska 160 – v
stečaju, stečajni postopek zaključilo. Postopek se nadaljuje zoper stečajno maso.
Sklep o prodaji pravne osebe je postal
pravnomočen dne 12. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2000
St 31/2000-17
S-26107
To sodišče je s sklepom St 31/2000
dne 13. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Smola – Jerše, Trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Rožna ulica 24, Kočevje, matična številka
5720907, šifra dejavnosti 60.240.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 7. 2000 ob 12. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000
St 11/2000-14
S-26108
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 11/2000 z dne 13. 4. 2000
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Agrariacvetje, proizvodnja in
trgovina, d.d., Čatež ob Savi, p. Brežice,
matična številka 5094836, šifra dejavnosti
020110.
Upniki katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek, univ. dipl.
prav. iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva 9,
Kranj,
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– Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Krško,
Trg Matije Gubca 3,
– DAR, d.o.o., Tomšičeva 2, Koper,
– Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana,
– Urek Mihaela, Topliška cesta 34, Čatež – predsednica sveta delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 13. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 4. 2000
St 27/99
S-26109
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok kot predsednik senata in sodnici Danja Lekše in Joža
Nikolič kot članici senata, v stečajnem postopku Grasmere, d.o.o., Loška 13, Maribor, ki jo zastopa odvetnica Zdenka Pavlovič, Vodnikova 2, Ptuj, na seji senata dne
12. 4. 2000, sklenilo:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Grasmere, d.o.o., Loška 13, Maribor, se v skladu s členom 99/II ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2000
St 22/2000
S-26110
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2000 z dne 14. 4. 2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Tovarna kos in srpov, d.o.o., Lovrenc na
Pohorju, Kovaška c. 100, matična št.
5033373, šifra dejavnosti 28.621 ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska 7,
2. Trgofin, d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 5,
3. Nova KBM, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4,
4. Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
5. Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
6. Intereuropa, d.d., Koper, Vojkovo nabrežje 32,
7. Sonja Kustec, Ob Radolnji 18, Lovrenc na Pohorju, kot predstavnica delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek.,
zaposlena na Tekstilnem inštitutu v Mariboru, Ul. Kraljeviča Marka 21.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka tega oklica.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 4.
2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2000
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Izvršbe in zavarovanja

II R 297/99-14
IZ-2786
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 297/99 z dne 14. 4. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 4 v II. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Mestni trg 8,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 8, vl. št. 363
k.o. Ljubljana – mesto, ki je last dolžnice
Pintar Alenka, Novi trg 2, Ljubljana do
23/42-ink, z dnem 28. 4. 1999 zarubljeno
v korist upnikov
1. Medja Ivanka, Ulica Bratov Učakar 70,
Ljubljana,
2. Medja Tomaž, Koseskega ulica 20,
Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
98.000 DEM v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2000
Z 99/00991-10
IZ-4359
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/00991 z dne 7. 10. 1999 je
bilo stanovanje št. 5 v stanovanjski stavbi v
Ljubljani, Zofke Kvedrove 12, stoječi na parc.
št. 1913, vpisani pri vl. št. 1490 k.o. Zgornja
Šiška, v skupni izmeri 73,40 m2, nahajajočega se v 2. nadstropju, ki je last dolžnika, z
dnem 24. 1. 2000 zarubljeno v korist upnika
Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000
Z 99/01131-10
IZ-4370
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01131 z dne 19. 11. 1999
sta bila:
– poslovni prostor z neto površino
73 m2, v pritličju stanovanjsko poslovnega
objekta z javnim zakloniščem na naslovu
Mali trg 3a, ki je last dolžnika in zastavitelja
Vladović Dragomirja, vsakega do 1/2 in
– dvosobno stanovanje št. 3 z neto površino 60,70 m2, v drugem nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta z javnim zakloniščem na naslovu Mali trg 8, Ljubljana, ki je
last dolžnika in zastaviteljice Vladović Dragice, vsakega do 1/2,
z dnem 2. 2. 2000 zarubljena v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000
Z 99/01549-9
IZ-4371
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01549 z dne 15. 12. 1999
je bilo stanovanje št. 35, v III. nadstropju
stavbe na naslovu Grablovičeva 40 v Ljubljani, ki je last dolžnika, z dnem 26. 1. 2000
zarubljeno v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,230.000 SIT s pp.”
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Z 99/01064-9
IZ-4372
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01064 z dne 9. 11. 1999 je
bilo stanovanje št. 14-N v izmeri 73,42 m2 z
garažo, v stanovanjskem objektu na parc.
št. 2036/4 in 2036/6 k.o. Dobrova, na
območju urejanja VS 7/1 k.o. Dobrova–
Kozarje, v podaljšku Erbežnikove ulice, ki
je last dolžnice in zastavitelja, z dnem 3. 2.
2000 zarubljeno v korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,536.400 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000
Z 99/01520-12
IZ-4373
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01520 z dne 15. 12. 1999
je bilo štirisobno stanovanje št. 11, v I. nadstropju objekta na naslovu Dalmatinova 11
v Ljubljani, v izmeri 164,27 m2, s kletnim
prostorom v približni izmeri 20 m2, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe
sklenjene dne 17. 11. 1999 med Skrinja,
d.o.o., kot prodajalcem in dolžnikom kot
kupcem, zarubljeno v korist upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2000
Št. Z 00/00260-4
IZ-4364
Okrajno sodišče v Mariboru je po sodnici Senadi Baltić v izvršilni zadevi upnice Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, Podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, Maribor, ki jo zastopa
pooblaščenka Viktorija Frelih, proti dolžniku
Zoranu Žebeljanu, stan. Lucijin breg 20,
Kamnica, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice z zastavno pravico na nepremičnini last dolžnika, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, o predlogu upnice z dne 29. 2. 2000,
po opravljenem naroku dne 14. 3. 2000
sklenilo:
I. Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa št. SV 189/2000-1 z dne 28. 2. 2000,
se v zavarovanje upničine denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pripadki dovoli in odredi zavarovanje s popisom zastavne pravice in
prepoved obremenitve ter odsvojitve na nepremičnini, ki ni vpisana v E knjigo zemljiške
knjige tukajšnjega sodišča in obsega:
– triinpolsobno stanovanje v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Prešernova ul. 30, zgrajene na parc. št. 745 pripisani zk vložku št. 698 k.o. Maribor–Grad,
stanovanje obsega 121,49 m2, od tega predsobo v izmeri 6,42 m2, sobo v izmeri
23,76 m2, sobo v izmeri 23,71 m2, sobo v
izmeri 23,76 m2, kabinet v izmeri 5,88 m2,
kuhinja v izmeri 10,36 m2, shramba v izmeri
2,42 m2, kopalnica v izmeri 6,70 m2, WC v
izmeri 2,18 m2, balkon v izmeri 2,40 m2, prostor v kleti od stopnišča levo do konca (pralnica) v izmeri 13,90 m2, s pravico souporabe supnih delov in naprav na funkcionalnem
zemljišču, ki je last Zorana Žebeljana do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
4. 2. 2000, vse v korist upnice Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, Podružnica Maribor,Strossmayerjeva 26, Maribor.
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II. Zapisnik o popisu nepremičnine dolžnika oziroma zastavitelja iz 1. točke tega
sklepa, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, ima
pomen vknjižbe zastavne pravice in mora
biti razglašen na sodni deski tega sodišča
ter objavljen v Uradnem listu RS.
Na originalu prodajne pogodbe z dne
4. 2. 2000 se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena s popisom zastavne pravice
na podlagi sporazuma strank.
III. Dolžniku oziroma zastavitelju se prepoveduje razpolaganje s popisano nepremičnino, ker sicer kazensko odgovarja na
podlagi določila 229. čl. KZ RS.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2000
Z 00/00260-5
IZ-4365
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 00/00260 z dne 14. 3.
2000 je bila nepremičnina triinpolsobno stanovanje, v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Prešernova ul. 30, zgrajene
na parc. št. 745 pripisani zk vložku št. 698
k.o. Maribor–Grad, stanovanje obsega
121,49 m2, od tega predsobo v izmeri
6,42 m2, sobo v izmeri 23,76 m2, sobo v
izmeri 23,71 m2, sobo v izmeri 23,76 m2,
kabinet v izmeri 5,88 m2, kuhinja v izmeri
10,36 m2 shramba v izmeri 2,42 m2, kopalnica v izmeri 6,70 m2, WC v izmeri 2,18 m2,
balkon v izmeri 2,40 m2, prostor v kleti od
stopnišča levo do kocna (pralnica) v izmeri
13,90 m2 s pravico souporabe skupnih delov in naprav na funkcionalnem zemljišču, ki
je last Zorana Žebeljana do celote, dne
14. 3. 2000 na naroku zarubljena v korist
upnice, zaradi zavarovanja denarne terjatve
v znesku 7,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2000
Z 2000/00370
IZ-4656
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 197/2000 z dne 17. 3. 2000 v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00370 z dne 28. 3. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 12 v izmeri
75,90 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Koroška c. 77,
stoječe na parc. št. 1950, pripisane k vlož.
št. 1409 k.o. Koroška vrata, last zastavitelja
Lampe Franca, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12. 1991, sklenjene s
prodajalcem Intes Mlin - testenine Maribor,
v zavarovanje denarne terjatve upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., v višini
6,000.000 SIT s pp., pri čemer je bil rubež
nepremičnine opravljen dne 29. 3. 2000.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2000
Z 2000/00380
IZ-4669
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/00380 z dne
29. 3. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika
Nova kreditna banka Maribor, d.d., Vita
Kraigherja 4, 2505 Maribor, ki ga zastopa
pooblaščenka Sonja Javernik, proti dolžniku in zastavitelju Vipotnik Andreju ter zastaviteljici Veri Vipotnik, oba stan. Ul. Moše
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Pijada 31, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini 13,500.000
SIT s pripadki, zarubljeno na naroku dne
29. 3. 2000, in sicer: stanovanje št. 6 v
izmeri 89,76 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Moše
Pijade 31, zgrajene na parc. št. 434 k.o.
Tabor, ki je last zastaviteljev Vipotnik Andreja in Vipotnik Vere, oba stan. Ul. Moše Pijade 31, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 356/94 z dne 25. 8. 1994, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Maribor, vse v korist upnika Nova
kreditna banka Maribo, d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2000
Ig 98/01239
IZ-4657
Na podlagi izvršilnega naslova, in sicer
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
opr. št. R 642/95 z dne 12. 12. 1995 in
sklepa o zavarovanju denarne terjatve opr.
št. R 642/95 z dne 12. 12. 1995 se zaradi
izterjave denarne terjatve v višini
3,220.514,30 SIT s pp upnika Komercialne
banke Tiglav, d.d. – v stečaju, Beethovnova
14, Ljubljana in v breme dolžnikov Danijela
Wlodyge, Vrunčeva 4, Slovenj Gradec, Pavline Wlodyga, Vrunčeva 2, Slovenj Gradec in
Simone Drajzinger, Vrunčeva 4, Slovenj Gradec dovoli rubež s popisom nepreminine, ki
ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 11 v pritličju stan. hiše na naslovu
Vrunčeva 2, Slovenj Gradec, stoječe na par.
št. 842/11, pripisano pri z.k. vl. št. 19 k.o.
Slovenj Gradec v skupni izmeri 61,94 m2, ki
obsega: kuhinjo v izmeri 8,40 m2, sobo v
izmeri 11,37 m2, sobo v izmeri 14,88 m2,
sobo v izmeri 13,20 m2, hodnik v izmeri
5,31 m2, WC v izmeri 0,96 m2, kopalnico v
izmeri 2,85 m2, shrambo v izmeri 2,32 m2 in
teraso v izmeri 2,65 m2, last do celote Pavline Wlodyga, stan. Vrunčeva 2, Slovenj Gradec, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. KP-SR-05/50-93 z dne
15. 2. 1993, sklenjene med prodajalcem
RS, Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in
Pavlino Wlodyga, Heroja Vrunča 2, Slovenj
Gradec.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 3. 2000

Razpisi
delovnih mest
Št. 111-2/00-0515
Ob-25745
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. Na podlagi prvega odstavka 258. f člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97,
87/97 in 31/00):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške na Senatu za prekrške Republike
Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz

258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za izvolitev na mesto sodnika za prekrške Senata za
prekrške Republike Slovenije, določene v prvem odstavku 258.e člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 07-2/81
Ob-26013
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 31. in 34. člena statuta in
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest, razpisuje delovni mesti:
I. vodje območne izpostave Škofja
Loka.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno komisijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.
Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu). Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh
po tem, ko bo Upravni odbor Sklada sprejel
sklep o izbiri.
II. samostojnega svetovalca/ke za
multimedijsko dejavnost – pripravnik/ca
na Območni izpostavi Ivančna Gorica.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– poznavanje razpisanega kulturnega področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Za nedoločen čas, poskusno delo traja
pet mesecev.
Pisne prijave z oznako “Razpis za strokovno službo Sklada” in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o državljanstvu) sprejema Sklad
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Ob-26014
Svet Dijaškega doma Tezno, Maribor,
Zolajeva ulica 13, razpisuje delovno mesto
ravnatelja za dobo 4 let.
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Kandidati za razpisano delovno mesto morajo izpolnjevati pogoje zapisane v 53. členu
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ter imeti organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje pedagoškega in poslovnega dela zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za obdobje 4 let.
Delo bo začel opravljati s 1. septembrom
2000.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela ter programom o nadaljnjem razvoju zavoda, je potrebno poslati v 8 dneh na naslov zavoda, s
pripisom “razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po končanem postopku.
Dijaški dom Tezno
Št. 279/81-45
Ob-26124
Na podlagi 20. člena statuta Elektro-Slovenija, d.o.o. z dne 11. 12. 1997 ter
13. členom uredbe o preoblikovanju javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o. v Javno
podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. (Ur. l. RS
28/96) Nadzorni svet Elektro-Slovenija,
d.o.o. objavlja prosto delovno mesto
direktorja Elektro-Slovenija, d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
tehnične ali družboslovne smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj in poznavanja elektroenergetskega sistema Slovenije,
– aktivno znanje dveh svetovnih jezikov,
– delovne izkušnje na področju vodenja.
Prijavi za razpis morajo kandidati priložiti
dokazila o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta. Pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako
“za javni razpis direktorja Elektro-Slovenija,
d.o.o.“ naj kandidati pošljejo na sedež Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, do 5. 5. 2000.
Nadzorni svet
Elektro-Slovenija, d.o.o
Št. 21/2000
Ob-26094
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v
Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji, objavlja
prosto delovno mesto
pomočnice vzgojiteljice
za nedoločen čas s polovičnim delovnim
časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
40. člena zakona o vrtcih. Začetek dela
18. 5. 2000.
Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Ljubno, Cesta v Rastke 10, 3333
Ljubno ob Savinji.
Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Ob-25330
Svet Osnovne šole Polje, Polje 358,
Ljubljana Polje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje in funkcijo
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno s 53., in 94. členom
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja –ZOFVI (Ur. l. RS, št.
12/96 in 23/96), in sicer:
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– izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v šoli,
– ima visokošolsko izobrazbo,
– ima opravljen strokovni izpit skladno z
zakonom,
– ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143., 144. in
145. in 149. členu ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Predviden pričetek dela je 31. 8. 2000.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjene kopije spričeval, potrdil, odločb, kopijo delovne knjižce) in dosedanjih delovnih izkušnjah, kratek življenjepis
in program oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite v osmih dneh
po razpisu na naslov: Svet osnovne šole Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje, z oznako: “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Pomanjkljivih prijav svet šole ne bo
obravnaval. Kandidati boste pisno obvestilo
o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Polje, Ljubljana – Polje

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o
javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga

Št. 327-01-37/00
Ob-25868
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, faks 178-90-21.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12. mesecih: nakup ustreznih zgradb
(s pisarnami, laboratoriji, rastlinjaki in
podobno) z zemljišči, za potrebe izvajanja dejavnosti na področju zdravstvenega varstva rastlin in semenarstva, v Republiki Sloveniji.
Orientacijska
vrednost
naročila:
300,000.000 SIT.
3., 4.

Morebitne druge informacije: kontaktna oseba: Simona Perme, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Sektor za varstvo rastlin, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, felefon
061/178-90-72, faks 061/178-90-21, e-mail:
simona.perme@gov.si
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

Št. 601-6/00
Ob-25746
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2,
4220 Škofja Loka, faks 064/624-122.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
otrok v osnovno šolo, otrok v oddelke
na osnovno šolo, otrok z zmerno, težjo
in težko motnjo v duševnem razvoju in
oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki so v dnevnem varstvu v
VDC Kranj – OE Škofja Loka, ki se opravljajo kot prevoz oseb v linijskem cestnem prometu ali kot prevoz oseb v prostem cestnem prometu.
Ocenjena
vrednost
naročila:
275,000.000 SIT (55,000.000 SIT letno).
3. Kraj izvedbe: območje Občine Škofja
Loka.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 1. 9. 2000.
5. Morebitne druge informacije: storitev,
ki je predmet javnega naročila, bo oddana v
opravljanje najugodnejšemu ponudniku za
obdobje petih let.
Občina Škofja Loka
Št. 331-5/00
Ob-26034
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, faks 061/178-60-67.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
I. varianta: najem poslovnih prostorov s postopnim odkupom v izmeri
3.300 m2, s pisarniškim pohištvom
opremljenih poslovnih prostorov.
Ocenjena vrednost 1.800,000.000 SIT
brez stroškov financiranja.
II. varianta: odkup poslovnih prostorov
v izmeri ca. 3.300 m2, s pisarniškim pohištvom opremljenih poslovnih prostorov.
Ocenjena vrednost: ca. 1.800,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: središče mesta Ljubljane,
v bližini drugih objektov državnih organov.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: oktober 2001.
5.
Ministrstvo za zdravstvo
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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-25864
V javnem razpisu za pisarniški material
po specifikaciji, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24842,
Št. 11-3/00 se besedilo 9. točke razpisa
pravilno glasi:
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: instrumenti zavarovanja se ne
zahtevajo.
Narodna in univerzitetna knjižnica
Popravek
Ob-25866
V javnem razpisu za dobavo neimpregniranih bukovih pragov in mostovnih hrastovih
pragov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31
z dne 7. 4. 2000, Ob-24843 se datumi v
naslednjih točkah pravilno glasijo:
– 4. točka – sukcesivno od 1. 7.
2000,
– 5. točka – 15. 9. 2000,
– 7. (a) točka – 18. 5. 2000 do 15.
ure v tajništvu Službe za materialno poslovanje,
– 8. točka – 23. 5. 2000 ob 10. uri v
sejni sobi Službe za materialno poslovanje,
– 9. točka – 18. 8. 2000.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Popravek
Ob-26095
V javnem razpisu za izdelavo projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo ter dobavo in montažo male čistilne naprave v velikosti 500 PE, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
7. 4. 2000, Ob-25027, se naslednji točki
spremenita, tako da:
– se v točki 4. (a) zadnji odstavek popravi in se pravilno glasi: Ocenjena vrednost
celotnega naročila je 17,000.000 SIT.
– se 4. (b) točka pravilno glasi: predvidena je oddaja del v celoti.
Občina Žirovnica
Dopolnitev
Št. 30/99
Ob-25997
V javnem razpisu brez omejitev za
dobavo hitrih tehničnih vozil, prirejenih
za reševanje ob nesrečah v cestnih predorih (HTV-2), ki je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19572
se dopolnijo oziroma popravijo naslednje
točke:
3.B Zahteve naročnika po predmetu
naročila z dopolnitvami

Št.
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3.B.1 Področje in namen uporabe
Hitro tehnično vozilo, prirejeno za reševanje ob nesrečah v cestnih predorih HTV-2
je namenjeno reševanju v cestnih predorih,
ki so daljši od 1500 m dolžine. S svojo
posadko 1+5 in gasilsko tehnično opremo
predstavlja samostojno zaključeno gasilsko-tehnično-taktično enoto. Taka enota je
sposobna ob manjši logistični podpori samostojno vstopiti (zapeljati) v predor, v katerem je prišlo do nesreče in pričeti z reševanjem.
3.B.2. Tehnične zahteve
3.B.2.1. Mere vozila
Zaradi velike verjetnosti zastojev ob nesrečah v cestnih predorih mora biti vozilo
čim ožje, da se lažje prebije na kraj dogodka.
Maksimalne izmere vozila so naslednje:
– dolžina: 7000 mm,
– širina: 2300 mm,
– višina: 3200 mm - merjeno pri neobremenjenem vozilu.
Minimalni premer kroga obračanja ne
sme biti večji od 15 m, minimalna moč motorja naj bo 13kW/T.
3.B.2.2. Podvozje
Vozilo naj bo grajeno na primernem podvozju skupne dovoljene teže do 8 t. Vozilo
naj ima cestni ali 4 × 4 pogon. Na vozilu
morajo biti spredaj in zadaj dvojna pritrdilna
mesta za vleko vozila, katerih vlečna sila
mora biti prirejena skupni teži kompletno
opremljenega vozila. Vozilo mora imeti vgrajeno napravo za vleko (vlečno silo in način
pogona vlečne naprave definira ponudnik
glede na vrsto ponujenega podvozja). Vozilo naj ima ABS sistem zaviranja in ASR sistem proti zdrsavanju ter možnost blokade
diferenciala, motorno zavoro ter stabilizatorje vozila na obeh oseh. Poleg klasičnih
žarometov, naj ima vozilo tudi žaromete za
meglo. Vse luči na vozilu naj imajo zaščito
proti udarcem (mrežo).
3.B.2.3. Nadgradnja
1. Na strehi kabine morajo biti nameščene opozorilne modre luči in opozorilne sirene v skladu s cestno prometnimi predpisi
ter spredaj vgrajene modre bliskavice.
2. Vozilo naj ima na zadnji strani vgrajeno signalno letev za usmerjanje prometa z
možnostjo utripanja na levo ali na desno
stran izmenično ali vse hkrati.
3. Vozilo naj ima izboljšano osnovno razsvetljavo, vendar naj ne odstopa od zahtev
cestnoprometnih predpisov (točkasti žaromet spredaj-1 kos, točkasti žaromet zadaj
-1 kos, iskalni žaromet v kabini – 1 kos).
4. Vozilo naj ima za voznika ustrezno rešitev problema vožnje v zadimljenem predoru (vgrajeno infrardečo kamero ali podobno). Namestitev naprave mora biti nameščena funkcionalno na čelu vozila.
5. Lestev za dostop na streho vozila mora biti nameščena na zadnji strani vozila.
6. Zapiranje boksov za orodje in opremo
mora biti izvedeno z žaluzijami ter z možnostjo zaklepanja.
7. Vozilo naj bo opremljeno z drsnimi
vrati, ki se odpirajo ob šasiji.
8. V kabini vozila morajo biti integrirani
nosilci dihalnih aparatov za celotno število
posadke.
9. V vozilu mora biti zagotovljena zadostna zaloga zraka za dihanje posadke in reše-

nih oseb (ustrezna banka zraka glede na
dolžino predora in priključki 2 × 5 reševalnih mask) ter možnost hitrega polnjenja IDA.
10. Vozilo naj ima rešen problem oskrbe
motorja vozila s potrebnim zrakom ob možnosti pomanjkanja zraka pri nesreči v predoru.
11. Vozilo naj ima na zadnji steni pritrjen
zložljivi ročni voziček za prevoz opreme (nosila, naprave in oprema za reševanje) v primeru, ko je predor natrpan z vozili. Dimenzije in konstrukcija vozička naj bodo prilagojene namenu.
12. Barva vozila mora biti v skladu z DIN
14500 in tipizacijo Gasilske Zveze Slovenije.
13. V opremo vozila naj sodijo tudi prikolice (ustrezne nosilnosti z naletno zavoro,
kovinskega podvozja, aluminjaste nadgradnje, z možnostjo stabliliziranja ob odklopu)
in prilagojena veljavnim cestno prometnimi
predpisi v RS za prevoz opreme (naprava za
prezračevanje predora, el.prenosni agregat
z opremo, naprava za vleko in dvig, el. kabli) z možnostjo priklopitve na vlečno kljuko
vozila.
3.B.2.4. Gasilsko tehnične naprave
Vozilo mora biti opremljeno z rezervoarjem za vodo do 1000 l - polnenje zadaj –
znotraj nadgradnje vozila, rezervoarjem za
penilo do 100 l, visokotlačno kombinirano
črpalko zmogljivosti najmanj 1600 l pri 8
bar pritiska in hitronapadalno napravo. Črpalka naj bo gnana z motorjem vozila in
mora imeti samodejno odsesovalno napravo (batni ali trokomat sistem odsesavanja).
Črpalka mora imeti vgrajeno napravo za mešanje pene. Črpalka mora imeti možnost
krmiljenja iz kabine in ob vozilu. Zagon motorja in črpalke mora biti mogoč iz vozila in
ob črpalki. Vozilo naj ima strojno gnani sistem za navijanje hitre napadalne cevi. Rezervoar za vodo mora biti opremljen z električno ogrevalno napravo in napravama za
prikaz količine vode v kabini in ob črpalki.
Vozilo mora imeti vgrajen sistem za izpihovanje vode iz črpalke. B-tlačna izliva naj bosta nameščena zadaj – zunaj nadgradnje
vozila, visokotlačni izliv zadaj – znotraj nadgradnje vozila.
Na prednjem delu vozila mora biti vgrajen monitor za gašenje kapacitete
800 l/min, krmiljen iz kabine vozila ter možnostjo delovanja med vožnjo. Omogočati
mora gašenje z vodo ali peno.
Vozilo mora biti opremljeno z gasilsko
tehnično opremo za reševanje ob nesrečah
v cestnem prometu (hidravlično in pnevmatsko orodje za reševanje), v Republiki Sloveniji že uveljavljenega proizvajalca.
Vozilo mora imeti ustrezno opremo za
zagotavljanje električne energije in osvetljevanje delovnega mesta (vgrajen električni
agregat moči nad 5 kW, vgrajen mehanično
krmiljen vrtljivi (360°) pnevmatski jambor za
razsvetljavo (4 × 500 W žarometi) s končnim stikalom za zaustavitev ob dotiku stropa). Vozilo naj ima tudi ustrezno razsvetljavo
v kabini in celotni nadgradnji.
Pri mali napetosti (12/24 V) mora imeti
dograjeno hitro odklopno stikalo za električni odklop celotnega vozila od akumulatorja in kombinirano s polnilcem zraka za
zavore in sklopko.
3.B.2.5. Gasilsko tehnična oprema
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Vozilo mora biti opremljeno z naslednjo
gasilsko tehnično opremo:
Osebna oprema:
– izolacijski dihalni aparat (kompozitna
tlačna posoda – najmanj 4000 l zraka, aparat, nadtlačna maska, T odcepni kos, sistem hitrega polnjenja); 6 kos,
– rezervna kompozitna tlačna posoda s
2000 l zraka; 6 kos,
– maska za tretjo osebo, priključna cev
1,5m ; 10 kosov,
– izolirni dihalni aparati za umik (kompozitna tlačna posoda – najmanj 400 l zraka,
aparat, nadtlačna maska); 10 kos,
– označevalni telovnik; 6 kosov,
– zaščitna obleka za približevanje ognju;
4 kos,
– usnjene rokavice s toplotno zaščito; 6
parov,
– gumirane rokavice; 6 parov.
Gasilna sredstva:
– gasilnik na prah S 12; 2 kosa,
– vgrajen rezervoar z ustrezno količino
vode in napravo za prikaz količine v kabini in
ob črpalki,
– vgrajen rezervoar z ustrezno količino
penilnega sredstva in napravo za prikaz količine v kabini in ob črpalki,
– prenosna naprava za impulzno gašenje; 3 kos.
Cevi in armature:
– cev tlačna s spojkami; B 5m 1 kos,
– cev tlačna s spojkami; B 20 m 3 kos,
– cev tlačna s spojkami; C 15 m 8 kos,
– cev tlačna s spojkami ; D 10 m 1 kos,
– cev tlačna s spojkami; H 20 m; 2 kos,
– prehodni kos B/C; 2 kos,
– prehodni kos C/D; 1 kos,
– prehodna spojka A/B; 1 kos,
– ročnik za vodo s pipo C 2 kos,
– ročnik za vodo s pipo B 1 kos,
– ročnik za vodo s pipo D 1 kos,
– mešalec za peno 200 l; 1 kos,
– cev za penilo D 1500 mm; 1 kos,
– kombiniran ročnik za težko in srednje
težko peno 200 l/min; 1 kos,
– trojak B-CBC 1 kos,
– zbiralec CC-B; 1 kos,
– omejevalec tlaka; 1 kos,
– oporno koleno B; 1 kos,
– vgrajena hitronapadalna cev vsaj 25 m
cevi in ročnik 200 l/min pri 40 bar z nastavkom za peno; 1 kos,
– signalna vrvica vsaj 20 m; 2 kosa,
– cevni pritrdilci; 2 kos,
– cevni mostiček B aluminjasti; 1 par,
– ključ za podzemne hidrante 1 kos,
– hidrantni nastavek 1 kos,
– ključ za nadzemne hidrante 1 kos,
– kljuka za odpiranje jaškov 1 kpl,
– ključ za spajanje cevi H; 2 kos,
– ključ za spajanje cevi ABC 3 kos,
– zasun za vodo C; 1 kos,
– ročnik za vodno zaveso C; 1 kos.
Reševalne naprave:
– stikalna lestev (vsaj 2 dela); 1 kos,
– reševalna vrv 25 (ali 30) m; 6 kosov,
– sklopljiva lestev lesena, DIN 14713; 1
kos.
Oprema za prvo pomoč:
– kovček prve medicinske pomoči (zlomi, rane) DIN 14143; 1 kos,
– kovček prve medicinske pomoči (opekline); 1 kos,
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– kovček prve medicinske pomoči (reanimacija, intubacija); 1 kos,
– opornica za vrat 6 kpl,
– opornica za hrbtenico 3 kpl,
– imobilizacijski komplet - vakuumski (telo, roke, noge); 2 kpl,
– nosila za ponesrečenca DIN 13024; 2
kos,
– nosila lopatasta (opornik za glavo, pritrdilni trakovi); 1 kos,
– rokavice lateks 100 parov,
– kofil raspirator 50 kosov,
– negoreče pregnijalo za zaščito ponesrečenca; 2 kos,
– folija za pokrivanje mrličev (ali vreča);
10 kosov.
Razsvetljava, signalizacija, zveze:
– akumulatorska ročna svetilka EX izvedbe; 5 kosov (s polnilci),
– širokopasovni reflektor 500 W; 4 kosi,
– trinožno stojalo za reflektorje (aluminijsko); 2 kpl,
– mostiček za dva reflektorja; 2 kosa,
– električni razdelilec terenski; 2 kosa,
– električni kabel 3 × 2,5 mm2 50 m na
bobnu; 4 kosi (dva kosa prikolici),
– električni prenosni agregat vsaj 5 kW s
priborom (ozemljitveni klin, pribor agregata,
ozemljitvena žica, ročka za gorivo 10 l, cev
za izpuh, pretakalna cev) na samostojni prikolici; 1 kos,
– kovček električarskega orodja; 1 kos,
– triopan stožec (slovenski napisi);
2 kosa,
– prometna bliskavica; 4 kosi,
– prometni stožci; 10 kosov,
– lopar za urejanje prometa (osvetljen);
2 kosa,
– trak za omejevanje 2000 m,
– ročna radijska postaja (samo ležišče);
2 kosa,
– mobilna radijska postaja (samo ležišče
in instalacija) ter ozvočenje na mestu kjer
stoji strojnik; 1 kos,
– zastavica z ročajem za označitev poveljniškega mesta (slovensko); 1 kos,
– rdeča luč z stojalom za označitev poveljniškega mesta (slovensko); 1 kos,
– ročna infrardeča kamera za iskanje ponesrečencev; najmanj 1 kos.
Strojne naprave:
– hidravlično orodje za reševanje (ročna
črpalka, strojna črpalka, razpiralo, klešče,
rezalec pedalov, komplet reševalnih valjev,
hidravlična dvigalka - ročna vsaj 5 T(2 kosa), vezne cevi), naprava za razbijanje in
odstranjevanje stekla, vlečne verige, povezovalna veriga, rezervne konice za razpiralo, rezervne konice za klešče, rezervne čeljusti za rezalec pedalov, konice za verigo
pri reševalnem valju, hidravlična tekočina
5 × 1 l, rezalne konice pnevmatsko orodje
za reševanje (kompozitna tlačna posoda najmanj 2000 l, reducirni ventili, krmilni elementi (dvojni), vezne cevi najmanj 2 × 10
m, dvigovalne blazine (vezni element kevlar)
37 × 52, 47 × 52, 52 × 62 cm),
– verižna žaga s priborom (žaga, rezervni meč, rezervna veriga 2 kosa, pripadajoče
orodje, ročka za gorivo in olje, pretočna
cev),
– naprava za vleko in dvig vsaj 1,5 t (naprava, osnovna vrv, trak za dvigovanje vozil
5m, bremenska vrv s skopci (5 m 3t - 2
kosa, 10 m 2 kosa), škripec enojni 2 kosa,

bremenska veriga 2,5 m 2 kosa, zemeljsko
sidro 1 kpl, izvlečna naprava za zemeljsko
sidro, zaščita za bremensko vrv, škopec 3t
4 kose) nameščena na prikolici,
– kotna rezalka (rezilna plošča za beton
“diamantna“ 5 kos, rezilna plošča za kovino
5 kos, zaščitna očala 3 kos); 1 kos,
– naprava za prezračevanje predora na
samostojni prikolici (pretok zraka vsaj
7m3/s, pribor za napravo, ročka za gorivo
10 l, pretakalna cev).
Ročno orodje:
– lopata metača; 1 kos,
– lopata zajemalna (šafla) ; 1 kos,
– kramp; 1 kos,
– metla cestarska široka; 2 kosa,
– sekira ladijska; 1 kos,
– sekira drvarska; 1 kos,
– sekira manjša; 1 kos,
– lomilni drog 700 mm; 1 kos,
– lomilni drog 1200 do 1500 mm; 1
kos,
– univerzalna sekirica ; 2 kos,
– žaga ločna vsaj 750 mm; 1 kos,
– komplet ročnega orodja po DIN
14881; 1 kpl,
– podvlečna igla; 1 kos,
– nož za rezanje varnostnih pasov; 2 kos,
– škarje za rezanje kovine, ∅ 10 mm; 1
kos,
– kladivo minimalno 3000g; 1 kos.
Ostala oprema:
– ročka za gorivo za vozilo; 20 l,
– pretakalna cev; 1 kos,
– zagozde za vozilo; 1 par,
– varnostni trikotnik; 2 kosa,
– sredstvo za vpijanje in nevtralizacijo;
50 kg,
– zagozde za stabiliziranje poškodovanega vozila; 1 par,
– cev za izpuh; 1 kos,
– vlečna kljuka; 1 kos,
– cev za polnjenje rezervoarja za penilo;
1 kos (samostojna izven vozila),
– zaščitna prevleka za vgrajeno napravo
za vleko; 1 kos,
– torbica z dodatno opremo za vgrajeno
napravo za vleko; 1kos,
– črpalka za polnjenje rezervoarja penila
(samostojna izven vozila),
– cev za polnjenje tlačne posode vozila,
20 m; 1 kos (samostojna izven vozila),
– navadni nož z etuijem; 1 kos,
– zaščitna vrečka za zaračno balazino; 2
kos,
– aluminjasti pladenj; 1 kos.
3.B.3. Ostale zahteve:
1. Podatki o dolžini predorov:
v letu 2001 - 2 vozili HTV2 - za obe vozili
max. dolžina predora 1200 m,
v letu 2001 - 1 vozilo HTV2 - max. dolžina predora 1620 m,
v letu 2002 - 2 vozili HTV2 - za eno
vozilo max. dolžina predora 1500 m, za
drugo vozilo max. dolžina predora 2000 m,
v letu 2003 - 1 vozilo HTV2 - max. dolžina predora 2800 m.
2. Vozila morajo biti homologirana v Sloveniji.
Blago mora ustrezati predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji.
Ponudnik mora glede na sukcesivnost
dobav zagotoviti vozila (vključno z vso
zahtevano opremo), ki niso starejša od
enega leta.
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3. Ponudnik mora ob ponudbi naročniku:
– predložiti natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujeno blago,
– zagotavljati najmanj eno leto garancijskega roka,
– predložiti dokument, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik za ponujeno blago
zagotovljen servis in dobavo originalnih rezervnih delov,
– priložiti seznam servisne mreže in kapaciteto servisne mreže ter število strokovnjakov,
– predložiti dokument, iz katerega je razvidno, da je generalni zastopnik ali uradno
pooblaščen za prodajo ponujenih vozil ali,
da je proizvajalec ponujenega vozila.
4. Prodajalec je dolžan pri vsaki sukcesivni dobavi v vozilo vgraditi materiale in
opremo, ki ustreza standardom, ki so takrat
v veljavi v Evropski skupnosti.
5. Prodajalec mora ob dobavi vozila:
– priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga,
– priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje, popravila in remont, katalog rezervnih delov, sugestivno listo rezervnih delov,
vse v slovenskem jeziku,
– priložiti tehnično dokumentacijo za vozilo in vso zahtevano opremo,
– priložiti potrdilo o opravljeni homologaciji,
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– priložiti garancijsko izjavo oziroma podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca,
– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti potrdilo o atestih,
– priložiti servisno knjižico za vozilo,
– zagotoviti označbe na vozilu v slovenskem jeziku,
– zagotoviti inštruktorjem izobraževanje
za uporabo vozila.
4. Datumi dobav:
– predvidoma 10 mesecev po podpisu
pogodbe prvi dve vozili,
– do 30. 11. 2001 tretje vozilo,
– do 31. 3. 2002 četrto in peto vozilo,
– do 31. 3. 2003 šesto vozilo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 6. 2000 do
9. ure.
9. Datum in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob 12. uri.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 6. 6. 2000
od 9.01 dalje.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):
(a) ocenjevalni kriteriji.
2. Dobavni rok:
Točkujeta se dobavi prvih dveh vozil v
letu 2001, za ostale dobave je fiksno določen mesec dobave, v kolikor ni izpolnjeno,
je to razlog za izločitev ponudbe.

Dobava prvih dveh vozil

Dobava
1. vozila

Dobava
2. vozila

8 mesecev po podpisu pogodbe
9 mesecev po podpisu pogodbe
10 mesecev po podpisu pogodbe
11 mesecev po podpisu pogodbe
12 mesecev po podpisu pogodbe
13 mesecev po podpisu pogodbe
14 mesecev po podpisu pogodbe

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Ministrstvo za obrambo RS
Ob-25995
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: vzgojno-izobraževalni zavodi na območju Republike Slovenije.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Zavodi

LCD projektor

Vrtci
Osnovne šole
Srednje šole
Dijaški domovi
Šole za učence s posebnimi potrebami
Fakultete
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del zahtevanega blaga.
č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 115,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
1. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 7. 2000.

80
54
4
3
10

Projekcijsko
platno

Digitalni
fotoaparat

56
10
4
2
5

10
90
40
10
5
15

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, vložišče, soba št. 4.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 19. 5.
2000 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50100-603-0401756, sklic. na
št. 6560.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do ponedeljka, 22. 5.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, vložišče, soba št. 4.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 23. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000
Ljubljana (soba št. 215).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3 % od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 7. 7. 2000.
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 dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– so zmožne dobaviti večjo količino računalniške prezentacijske opreme na različne lokacije po RS v roku 1 meseca od
podpisa pogodbe,
– imajo stalno zaposlene kadre, ki so
zmožni instalirati in vzdrževati računalniško
prezentacijsko opremo,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 7. 2000 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– rezultati testiranja opreme (preverijo
se tehnične lastnosti ponujene opreme) do 8 točk,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali razpisana dela s področja ponudbe - do
8 točk,
– tehnične lastnosti ponujene opreme do 8 točk,
– vzdrževanje (pregled sposobnosti dobavitelja na področju vzdrževanja opreme) do 6 točk,
– dosedanje izkušnje in reference - do
4 točk,
– plačilni rok - do 2 točki,
– cena do 6 točk,
– dobavni rok - do 4 točke,
– celovitost ponudbe - do 3 točke,
– garancijski pogoji - 1 točka za vsako
leto garancije nad osnovno garancijo dveh
let.
15. Morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
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niku: na informativnem dnevu, ki bo v petek, 21. 4. 2000 ob 10. uri na Zavodu RS
za šolstvo, Poljanska 8, 1000 Ljubljana, soba št. 215, ponudniki naj do četrtka 20. 4.
2000 do 14. ure pošljejo svoja vprašanja v
zvezi z razpisom in dokumentacijo na faks
št. 300 51 99, za Marka Peršina oziroma
e-mail: marko.persin@guest.arnes.si.
Po navedenem datumu lahko ponudniki
na svoja pisno posredovana vprašanja v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo pošljejo na navedeni naslov na Marka Peršina,
od katerega bodo prejeli pisni odgovor.
16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 096/2000
Ob-25776
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, faks 175-2186.
2.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 kosa terminalna oprema za optične povezave.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za naročilo
v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobavni rok je 45 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, informacije dobite pri Mateji Duša, tel. 061/175-3742, faks
061/175-3740.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 4. 2000
do 12. 5. 2000 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 061/175-3740
in na podlagi dokazila o vplačilu.
Način plačila je negotovinski, na račun
RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št. rač. 50101-603-45036, sklic na
št. 00-51-634-566, z oznako predmeta plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 6. 2000 do 14. ure
v vložišče RTV Slovenija.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. 096/2000 – Terminalna oprema
za optične povezave. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 10. uri v mali sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 500.000 SIT.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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 pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena blaga, plačilni pogoji in rok plačila,
– tehnična in funkcionalna ustreznost,
– servisiranje opreme in dobavljivost rezervnih delov,
– tehnična dokumentacija,
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,
faks 061/175 2186,
– za tehnični del pri Bernardi Vrh, faks
061/175-3751.
16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-25777
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, Črna
na Koroškem, v nadaljevanju: CUDV Črna
na Koroškem, tel. 0602/870-400, faks
0602/870-40 20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: CUDV Črna na Koroškem, Center 144, Črna na Koroškem,
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava kurilnega olja in
živil po naslednjih skupinah:
1. kurilno olje,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. kruh in pekovski izdelki,
5. krofi in slaščice,
6. sveže sadje in zelenjava,
7. zmrznjena zelenjava in izdelki,
8. jajca,
9. splošno prehrambeno blago,
10. brezalkoholne pijače.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost naročila znaša 77,600.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. kurilno olje – 12,000.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki –
9,000.000 SIT,
3.a) sveže meso – 7,500.000 SIT,
b) sveže ribe – 400.000 SIT,

c) piščančje in puranje meso –
2,900.000 SIT,
d) izdelki iz mesa – 6,500.000 SIT,
4. kruh in pekovski izdelki –
5,000.000 SIT,
5. krofi in slaščice – 900.000 SIT,
6. sveže sadje in zelenjava –
10,500.000 SIT,
7. zmrznjena zelenjava in izdelki –
1,000.000 SIT,
8. jajca – 800.000 SIT,
9. splošno prehrambeno blago –
19,000.000 SIT,
10. brezalkoholne
pijače
–
2,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 6. 2000 do
31. 5. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
CUDV Črna na Koroškem, Center 144, Črna na Koroškem – pri vodji splošne in finančne službe.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV v znesku 1.596,60 SIT)
na ŽR centra, št. 51830-603-33012.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 5. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: CUDV Črna na Koroškem,
Center 144, 2393 Črna na Koroškem.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 10. uri v zbornici CUDV
Črna na Koroškem, Center 144, Črna na
Koroškem.
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 dokumentacijo.
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 izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija in dovoljenje za opravljanje dejavnosti 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 – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri Moličnik Branki, na tel. 0602/870-40-28.
16., 17.
Center za usposabljanje, delo in
varstvo
Črna na Koroškem
Št. 6000/000
Ob-25834
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, tel. 062/45 00 100,
faks 062/413-709.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobave insekticidov in rodenticidov, I. skupina: insekticidi, II. skupina: rodenticidi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za vse razpisane
količine ali za vsako od razpisanih količin.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
24,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: I. skupina 9,000.000 SIT; II. skupina:
15,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, tajništvo direktorja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 5. 2000, na
podlagi dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, št. 51800-603-34142, znesek 5.000 SIT.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 5. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2000 ob
11. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe 10% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo skenjena enoletna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Letonja, univ. dipl. ek.
16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-25874
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska 11, 061/29-12573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: po prevzemnih mestih (priloga v razpisni dokumentaciji).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: OVO – osebna varovalna
oprema (oblačila, obutev, rokavice).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko odda ponudbo za celoten ali
delni razpis.
(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 145,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno po pogodbi.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba velja do realizacije, vendar največ
2 leti.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Služba materialnega poslovanja, Trg OF 6/I, Ljubljana, soba
št. 13, kontaktna oseba je Nada Bizjak.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 4. do 5. 5.
2000 od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na ŽR
št. 50100-601-14744.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: dostava ponudb do
22. 5. 2000 do 10. ure, tajništvo Službe
materialnega poslovanja.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 10. uri v šolski sobi Sekcije
za promet Ljubljana, Trg OF 6/II.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 7.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba o dobavi artiklov, za katere bodo izbrani.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
boniteta, potrdilo o plačilu davkov in prispevkov, razpoložljivost z ustreznimi proizvodnimi
kapacitetami oziroma drugimi kapacitetami.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 7. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so: kakovost, cena, reference.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi na
naslovu naročnika pri Nadi Bizjak, na tel.
061/29 12 573, vsak dan med 8. in 11. uro.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 2-1953/00
Ob-25875
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, Ljubljana, Kolodvorska 11, 061/29-14605.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejtiev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kriva pot 38.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kretniški pogoni v skupni
ocenjeni vrednosti 50,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis, delne ponudbe ne bodo upoštevane.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se oddaja v celoti.
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana, Služba za elektrotehnično dejavnost, soba 365.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 11. do 13. ure, do 12. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki), 200 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 5. 2000 do 12. ure
tajništvo Službe za elektrotehnično dejavnost, kontaktna oseba je Pavlič Marinka.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 11. uri v Stekleni dvorani
uprave SŽ.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 23. 8.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec s podizvajalci.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdilo o plačilu davkov in prispevkov, potrdilo o
tehnični ustreznosti.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. nižja ponujena cena blaga – 60%,
2. več potrjenih referenc pri prejšnjih dobavah za razpisani material – 25%,
3. dobavni rok – 15%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnični podatki pri Damjan Vrhovnik,
tel. 061/29-14605.
16., 17.
Slovenske železnice, Ljubljana
Ob-25882
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, faks
066/527-185.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za razvijanje rentgenskih filmov pri dnevni svetlobi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje le za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2000 (z montažo).
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185 pritličje upravne stavbe.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT na žiro račun
Ortopedske bolnišnice Valdoltra št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper, DDV je vključen v ceno.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 5. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Ankaran, Jadranska c. 31, Ankaran, tel.
066/462-218, faks 066/527-185.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 11. uri v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
sejni sobi OBV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o solventnosti, poravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 2. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– zmogljivost in kakovost,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– zagotovljen servis,
– reference,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika
(npr. možnost zamenjave staro za novo),
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Ob približno enakovredni ponudbeni ceni ima prednost ponudnik z ugodnejšimi referencami in morebitnimi drugimi ponujenimi ugodnostmi.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje prim.
mag. Lucijan Miklavčič, dr. med. spec. radiolog, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, tel. 066/462-255,
telefaks 066/527-185.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.
16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 104604/99
Ob-25895
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, telefaks
063/866-551, tel. 063/866-572.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tovorno vozilo Iveco Euro
Cargo z nadgradnjo.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Zoran Rodič.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 12.
maja 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – virmansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. maja 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran Rodič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. maj 2000 ob 11.30, v sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje, Koroška c. 37 b,
Velenje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, ki se bo glasila
na 10% razpisane vrednosti – veljavna najmanj 45 dni po izteku razpisnega roka.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
a) opcija za gotovinsko plačilo:
– ponudbena cena 90%,
– plačilni pogoji 6%,
– dodatne ugodnosti 4%;
b) opcija za leasing plačilo:
– ponudbena cena 95%,
– dodatne ugodnosti 5%,
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R- 03/00-B, april 2000).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič.
16., 17.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Ob-25886
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj izvedbe: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in obseg del, ki jih je potrebno
izvesti: obnova elektroinstalacij jakega
in šibkega toka v poslovni stavbi Elektro
Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik se ne more potegovati za naročilo
po skupinah.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum začetka izvajanja del, če je
predviden: od 15. 6. 2000 dalje.
5. Predvideni datum zaključka del: do
30. 10. 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, v vložišču, soba 114, prvo nadstropje, naslednji delovni dan po tej objavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 5. 5. 2000, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: plačilo dokumentacije
je v višini 10.000 SIT; v ceno je zajet tudi
DDV. Način plačila: virmansko, na račun
št. 51800-601-22802, ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 20 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 11. 5. 2000 do 11. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti
številka objave v Uradnem listu RS in predmet javnega razpisa. Ponudbe morajo biti
zapečatene.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 2000 ob
12. uri, v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, v II. nadstropju – sejna soba. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti javnega naročila, za
katerega daje ponudbo.
Zahtevana veljavnost bančne garancije
za resnost ponudbe je 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po situacijah v
roku 60 dni, glede na obseg opravljenih
del.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo z
ustreznimi dokumenti iz vsebine ponudbene dokumentacije.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: ponudnik bo moral predložiti dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
13. Datum, do katerega ponudniki lahko umaknejo ponudbe: 11. 5. 2000 do 11.
ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50 točk; proizvajalec 15 točk; reference 15
točk; plačilni pogoji 10 točk; kakovost 10
točk. Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: poda jih kontaktna oseba naročnika
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Oto Mithans, inž. el., tel. 062/22-00-156,
do 5. 5. 2000, od 8. do 10. ure, vsak delovnik.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen 8. 10. 1999, Uradni list
RS, št. 82, Ob-12997.
Elektro Maribor, d.d., Maribor
Ob-25953
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, faks 125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za nakup biroopreme za
potrebe ZRSZ.
3. (a) Kraj dobave: po lokacijah navedenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: birooprema:
– fotokopirni stroji 10 kosov,
– telefax 5 kosov,
– grafoskop 6 kosov,
– frankirni stroji 3 kosi.
Specifikacija biro opreme je navedena v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik - dobavitelj mora ponuditi celotno
razpisano blago.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču, soba št. 4, Zavoda RS za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti od 25. 4. 2000 do
5. 5. 2000, od 10. do 12. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo predložiti ponudbe do 15. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v vložišče ZRSZ, Glinška 12, Ljubljana
z oznako: Ne odpiraj – javni razpis – biro
oprema s pripisom št. objave v Uradnem
listu RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 5. 2000 ob 12.15
v sejni sobi ZRSZ, Glinška 12, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora za finančno zavarovanje resnosti ponudbe predložiti bianco
menico v višini 10% orientacijske vrednosti
naročila in menično izjavo z klavzulo brez
protesta.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo zagotovil
plačilo v skladu z zakonom o izvajanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 9/00), najmanj 30
dni od dobave in uradnega prejema računa.
11., 12.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more umakniti ponudbe od 15. 5. 2000 od
12. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in kriteriji za dodelitev naročila:
1. Izločitveni faktorji: naročnik ima pravico izločiti ponudbe, kot sledi:
1.1. Pred odpiranjem ponudb:
– ponudba, ki ni prispela ali ni vročena pravočasno,
– ponudba, ki ni pravilno opremljena.
Take ponudbe se zaprte vrnejo ponudniku.
1.1. Pri odpiranju ponudb:
– če ponudnik v ponudbi ne predloži
enega ali več izmed zahtevanih sestavnih
delov ponudbe.
1.2. Pri analizi ponudb:
– ko ne ustrezajo zahteve razpisne
dokumentacije pod točko 3.4. (usposobljenost ponudnika),
– ko cene niso določljive,
– ko ponudnik ne nudi celotnega
predmeta razpisa.
2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
2.1. Ponudbene cene:
– višina
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad najnižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka.
2.2. Rok dobave (šteje se od podpisa
pogodbe):
– od 15–20 dni – 100 točk,
– od 20–30 dni – 70 točk,
– od 30–45 dni – 50 točk,
– daljši od 45 dni – 30 točk.
2.3. Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni
daljši plačilni rok):
– od 30–35 dni – 20 točk,
– od 35–40 dni – 30 točk,
– od 40–45 dni – 40 točk,
– od 45–50 dni – 50 točk,
– od 50–55 dni – 60 točk,
– od 55–60 dni – 70 točk,
– od 60–65 dni – 80 točk,
– od 65–70 dni – 90 točk,
– nad 70 dni – 100 točk.
2.4. Dodatne ugodnosti: vrednotijo se
druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku. Število točk po tej postavki je maksimalno 20 točk po oceni strokovne komisije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
lahko ponudniki dobijo pisno na naslovu pod
1. točko.
16., 17.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-25954
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, faks
125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: Centralna služba,
Glinška 12, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebna vozila za potrebe
ZRSZ in sicer:
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1. osebno vozilo, prostornina motorja
do 1600 cm3 – 2 kosa, (kot npr. Renault
Megane classic 1,6 RT alize),
2. osebno vozilo, prostornina motorja
do 1600 cm3 – 2 kosa, (kot npr. Renault
Megane 1,6 RT alize),
3. osebno vozilo, prostornina motorja
do 1400 cm3 – 1 kos, (kot npr. Renault Clio
1,4 RT/5v).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se mora potegovati za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,800.000 SIT.
d)
4. Rok dobave: najkasneje do 60 dni po
sklenitvi pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v vložišču, soba št. 4,
Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v času od 25. 4.
2000 do 5. 5. 2000.
c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo morajo ponudniki dostaviti do 15. 5. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je treba predložiti
osebno v vložišče ali poslati po pošti na
naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana, z oznako “Ponudba –
ne odpiraj – službena vozila“ in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 5. 2000 ob 10.15
v sejni sobi Zavoda RS za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora za finančno zavarovanje resnosti ponudbe predložiti bianco
menico v višini 10% orientacijske vrednosti
naročila in menično izjavo s klavzulo brez
protesta.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik blaga bo zagotovil plačilo v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS, najmanj 30 dni od uradnega prejema računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost:
– bonitetni obrazci BON 1, BON 2 ali
BON 3, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma ponudbe,
– za samostojne podjetnike fotokopijo
davčne napovedi za leto 1999.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 15. 5. 2000 po
10. uri.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila:
1. Izločitveni faktorji: naročnik ima pravico izločiti ponudbe, kot sledi:
1.1. Pred odpiranjem ponudb:
– ponudba, ki ni prispela ali ni vročena pravočasno,
– ponudba, ki ni pravilno opremljena.
Take ponudbe se zaprte vrnejo ponudniku.
1.2. Pri odpiranju ponudb:
– če ponudnik v ponudbi ne predloži
enega ali več izmed zahtevanih sestavnih
delov ponudbe.
1.3. Pri analizi ponudb:
– ko ne ustrezajo zahteve razpisne
dokumentacije pod točko 3.4. (usposobljenost ponudnika),
– ko cene niso določljive,
– ko ponudnik ne nudi celotnega
predmeta razpisa.
2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
2.1. Ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 10.000 SIT nad
najnižjo ponudbeno ceno se odštejeta 2
točki.
2.2. Rok dobave (šteje se od podpisa
pogodbe):
– od 15–20 dni
– 100 točk,
– od 20–30 dni
– 70 točk,
– od 30–45 dni
– 40 točk,
– daljši od 45 dni
– 10 točk.
2.3. Plačilo (vrednosti za vsakih 10 dni
daljši plačilni rok):
– do 30 dni
– 0 točk,
– od 30–40 dni
– 20 točk,
– od 40–50 dni
– 40 točk,
– od 50–60 dni
– 60 točk,
– od 60–70 dni
– 80 točk,
– nad 70 dni
– 100 točk.
2.4. Dodatne ugodnosti: vrednotijo se
druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku. Število točk po tej postavki je maksimalno 20 točk po oceni strokovne komisije.
2.5. Točkovanje po merilih se izvede za
vsako vozilo posebej, izbran je ponudnik, ki
zbere največje število točk za vsa vozila skupaj.
2.6. Vozila, navedena v razpisni dokumentaciji za zamenjavo, se ocenjujejo po
sistemu EUROTAX, pri čemer ponudnik ni
obvezen prodati službeno vozilo izbranemu
najugodnejšemu ponudniku za dobavo novih vozil. Cenitev izvede naročnik v roku 10
dni po odpiranju ponudb.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
interesenti le v pisni obliki na naslovu pod
1. točko.
16., 17.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 07
Ob-25956
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks številka: 177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za

izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov:
Velikost
zabojnikov

Predvidena
količina

550 l oziroma 700 l
770 l oziroma 900 l

250 kos
750 kos

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: izvajalec lahko ponudi vse ali samo posamezne
tipe oziroma velikosti zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
39,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Velikost
zabojnikov

Orientacijska
vrednost:

550 l oziroma 700 l
770 l oziroma 900 l

9,500.000 SIT
30,000.000 SIT

4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 177-96-28.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in fotokopije potrdila o registraciji od RS Davčnega urada
Ministrstva za finance, na razpolago do
15. 5. 2000 med 8. uro in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih
zainteresirani ponudnik plača z virmanon na
žiro račun naročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR B7/00”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je ne glede na način dostave 22. 5. 2000 in
sicer do 12. ure na naslov Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo
podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo zabojnikov – JR
B7/00”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba številka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 2000 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
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snim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5 % od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. 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 podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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 – 50 točk,
– plačilni pogoji – 20 točk,
– dobavni rok – 10 točk,
– podjetja certificirana po standardu za
zagotavljanje kakovosti ISO 9001 – 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonično pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel.
177-96-27), odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega
lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
javnim razpisom, je 8 dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za
vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 21. 1. 2000 pod št.
73, Ob-19022, objava o izidu pa dne 17. 3.
2000, Ob-23259.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-25963
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zračilne cevi in ventilatorji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
po razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Premogovnik Velenje, d.d. – gospodarski sektor Rudarska 6 Velenje – nabavna služba
soba 107 Srečko Anžej.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. do 9. 5.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Osebni dvig po predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT – polog na račun podjetja št. 52800-601-23430 z oznako zračilne cevi in ventilatorji.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. junija 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: naveden v točki 6.a.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. junij 2000 ob 12. uri, Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
sejna soba direktorja, II. nadstropje soba
št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki morajo podpisati pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za dodelitev naročila,(teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Faktor Jakobu, tel. 063/871-465
int.1359.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.
Ob-25966
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izolacijski material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
po razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Premogovnik Velenje, d.d. – gospodarski sektor Rudarska 6 Velenje – nabavna služba
soba 107, Srečko Anžej.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. do 9. 5.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Osebni dvig po predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT – polog na račun podjetja št. 52800-601-23430 z oznako izolacijski material.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. junija 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: naveden v točki 6.a.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. junij 2000 ob 10. uri, Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
sejna soba direktorja, II. nadstropje soba
št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki morajo podpisati pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za dodelitev naročila,(teža in
način uporabe meril-21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Faktor Jakobu, tel. 063/871-465
int.1359
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 44
Ob-25968
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilita-
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cijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano
splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva ul. št. 4, Sežana, tel.faks 067/31-302.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco. skladišče kupec–naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinsko blago oziroma skupine blaga:
03. zdravila,
04. medicinski potrošni material,
05. laboratorijski potrošni material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi blago iz skupine 03. v
celoti ali najmanj eno podskupino blaga v
celoti; iz skupine blaga 04. in 05. pa najmanj 50% artiklov, razen tistih, ki so v razpisni dokumentaciji označeni z (*) in se lahko
ponudijo tudi posamično.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
66,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
03. zdravila: 32,500.000 SIT,
04. medicinski potrošni material:
24,500.000 SIT,
05. laboratorijski potrošni material:
9,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
predviden začetek dobave je 1. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: računovodska služba – blagajna.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na Ž.R., Bolnišnica Sežana št. 51420-603-31198 ali neposredno pri blagajni računovodstva.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 24. 5. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”, s številko javnega razpisa iz Ur. l. RS, z
navedbo skupine in podskupine predmeta
naročila ter z navedbo naslova pošiljatelja
oziroma ponudnika na hrbtni strani.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 2000 ob
10. uri v prostorih Bolnišnice Sežana, Cankarjeva 4.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 10%
ponujenega blaga, če vrednost ponudbe
presega 25,000.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji so določeni v kupoprodajni pogodbi – razpisna dokumentacija.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
dobave blaga se med ponudnikom in naročnikom uredi s pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse sposobnosti in kriteriji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so navedeni v razpisni
dokumentaciji – navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ob najnižji končni
nabavni ceni artilov (A), plačilnih pogojih (B),
dobavnem roku (C), izkazali najboljše reference (E) in ponudili druge ugodnosti – popusti, rabati, superrabati (D), upoštevajoč
kvaliteto blaga.
Merila za dodelitev naročila so sestavni
del navodil za izdelavo ponudbe oziroma
razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije o javnem naročilu dobite na tel.faksu
067/31-302.
16., 17.
Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo kroničnih pljučnih
bolnikov in podaljšano
splošno-bolnišnično nego Sežana
Št. 1-0009/00
Ob-25948
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100 telefaks 0601/64-582.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo dolomitnega
gramoza za naročnika.
3. (a) Kraj dobave: Rudnik Zagorje ob
Savi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. dobava dolomitnega gramoza 4-4
mm za pihani zasip s prevzom (fco naročnik RZVZ) količina dobave 18.000 m3,
2. dobava dolomitnega gramoza –
lomljenca peska izpod bagra za vzdrževalna dela na površini in v jami, količina
dobave 18.000 m3.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi samo za segment
javnega naročila pod 1. ali 2. točko ali za
celotni javni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
69,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. 40,000.000 SIT
2. 29,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000 oziroma do končne izdobave
vseh predvidenih količin.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-

nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi, Jasna Marinšek (tajništvo),
tel. 0601/64-100, telefaks 0601/64-582.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na naslovu
naročnika pri Jasni Marinšek do 19. 5.
2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 15.000
SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631 sklic na številko
10.1.26. V znesku je vračunan 19% davek
na dodano vrednost.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 10. uri, Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa z
veljavnostjo do 6. 7. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in navodil o izvrševanju proračuna v skladu z razpisno dokumentacijo.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti in naročniku lahko
dobavijo zahtevano blago, ki je predmet razpisa.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena blaga in storitev – (50%),
2. dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa – (20%),
3. plačilni in ostali komercialni pogoji –
(20%),
4. dejavnost ki jo opravlja ponudnik –
(5%),
5. celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – (5%).
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 26. 11. 2000 pod
št. Ob-15875.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Ob-25976
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Rudnik Trbovlje
Hrastnik, d.o.o., – Obrat Trbovlje, Obrat
Hrastnik, Obrat Separacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: samoreševalci (za zaščito dihalnih organov v škodljivi atmosferi
v rudnikih) – 630 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: 60
dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
60 dni od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg revolucije 12, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
15.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
sabo vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 5. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo ponudbe kolikor ponudba presega vrednost
25,000.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po izdobavi opreme v skladu s ponudbo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki izdelajo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 5. 2000 po
oddaji ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – do 40 točk,
– rok dobave – do 10 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– rok uporabe – do 30 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: je možno dobiti pri Koban Antonu, tel.
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0601/26-144 int. 266 vsak dan od 10. do
14. ure.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-25977
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., – Obrat Trbovlje, Obrat Hrastnik,
Obrat Separacija, Strokovne službe.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniki in pripadajoča oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,660.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Oddelek za
investicije, Trg revolucije 12, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
sabo vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 5. 2000 do 8.
ure na Oddelek za investicije.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri na RTH, d.o.o., –
Oddelek za investicije.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku opredeljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni ponudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 5. 2000 po
oddaji ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena ponujene opreme – do 40 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– garancijska doba – do 30 točk,
– odprava napak v garancijski dobi – do
20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu vam bo
v času razpisa posredoval Stane Sotlar po
e-mail
stane.sotlar@rth.si
ali
faksu
0601/26-642.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne: 24. 3. 2000 pod
št. Ob-23909, objava o izidu pa 21. 4.
2000.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.,
Št. 122/200
Ob-25979
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Bled, Trubarjeva 7, Bled, tel.
064/21 77, faks 064/76 54 71.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Bled, Trubarjeva 7, Bled, enota Gorje, Zg. Gorje 44.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: goveje, svinjsko, telečje
in perutninsko meso ter mesni izdelki v
količini ca. 7.000 kg. Podrobnejši opis
blaga bo v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi v celoti zahtevano blago, delna ponudba ne bo sprejeta.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
6,220.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 6. 2000 do 31. 5. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uprava Vrtca Bled, Trubarjeva 7, Bled, vsak delovni dan v času razpisa med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 17. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati pred prevzemom
dokumentacije znesek v višini 10.000 SIT
na
žiro
račun
Vrtca
Bled,
št.
51540-603-34163 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 22. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika: Vrtec Bled, Trubarjeva 7, 4260 Bled.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 5. 2000 ob 13.
uri v prostorih Vrtca Bled, Trubarjeva 7,
Bled.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnikom ni potrebno predložiti bančnih garancij.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja bodo opredeljeni v osnutku pogodbe in
v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
po zakonu o gospodarskih družbah.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,
– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,
– njihovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, njihovo poslovanje ne sme biti s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– so poravnali davke in prispevke, določene z zakonom,
– njihovi vodstveni delavci niso bili v preteklih treh letih pred pričetkom naročila obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
– predložiti morajo referenčno listo.
Drugi pogoji bodo razvidni iz razpisne
dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po 22. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša),
2. kvaliteta,
3. dobavni roki,
4. reference o dosedanjem opravljanju
enakih storitev,
5. dodatne ugodnosti ponudnika.
Merila pod 1, 2, 3 in 4 so udeležena s
po 23% v vseh merilih, 5. merilo pa z 8%,
pri tem najboljši ponudnik dobi vse točke,
drugi dve tretjini točk in tretji polovico možnih točk. Ponudnik, ki ne ponudi podatkov
o zahtevanem merilu, prejme nič točk.
15., 16., 17.
Vrtec Bled
Ob-25980
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OKP javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški
trg 13, Rogaška Slaktina, telefaks 063/5
814 948.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: OKP Javno podjetje
za komunalne storitve Rogaška Slatina,
d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: smetarsko vozilo, sestavljeno iz ustrezne šasije – podvozje 4×2
in nadgradnje za praznjenje in odvoz
gospodinjskih odpadkov iz zabojnikov
prostornine 120 do 1.100 litrov in zabojnikov 5 - 7 m3. Vozilo in nadgradnja
tovarniško nova.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila z DDV:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OKP
Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina, kontaktna oseba je Zlatko
Kvesič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS, oziroma do vključno
10. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (virmansko nakazilo na žiro račun št. 50730-601-18353).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30 dni po tej objavi,
oziroma do vključno ponedeljka, 22. 5.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina,
tajništvo. Ponudbe morajo biti v zapečateni
kuverti, jasno označeni z napisom: Ponudba – Ne odpiraj, z navedbo “javni razpis –
smetarsko vozilo”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 23. 5. 2000 ob 10. uri na naslovu:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13,
Rogaška Slatina.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost pondudbe v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe do 22. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena ponujenega blaga,
– reference,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti,
– garancija,
– servis.
Naročnik ni dolžan oddati naročilo ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Zlatko Kvesič, tel. 063/5 814-626.
16., 17.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Ob-25981
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Lekarna Velenje, Vodnikova 1, Velenje, faks 063/898 18 95.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: Vodnikova 1, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri adaptaciji lekarne,
B) nakup in montaža opreme za lekarno.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: za
posamezni skupini ali za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
A) gradbena, obrtniška in instalacijska
dela pri adaptaciji lekarne 18,500.000 SIT,
B) nakup in montaža opreme za lekarno
21,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
A) 1. 8. 2000.
B) 25. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
A) 9. 9. 2000.
B) 14. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lekarna Velenje, Vodnikova 1, Velenje, kontaktna oseba je Jožica Bulajič, mag. farm.,
direktor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 4. do 5. 5.
2000 od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT plača ponudnik
z
virmanom
na
žiro
račun
št.
52800-603-39079 pri APP Podružnici Velenje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 5. 2000 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Lekarna Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2000 ob 13. uri v prostorih Lekarne
Center Velenje, Vodnikova 1, Velenje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti del.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
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njena za čas od podpisa pogodbe do zaključka gradbenih del ter realizacije dobave
in montaže opreme.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisnih pogojih naročnika.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 19. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference, rok izvedbe del ter
dobave in montaže opreme, garancija in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Lekarna Velenje
Št. 462-02-27/00-0520-006 Ob-25987
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-21-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo laboratorijskega pohištva za potrebe carinske službe.
3. (a) Kraj dobave: dobava in montaža
laboratorijskega pohištva se bo izvršila v laboratoriju Carinske uprave v novi poslovni
stavbi Zeleni trikotnik (na križišču Flajšmanove in Šmartinske ceste).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijsko pohištvo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: zainteresirani ponudnik se lahko poteguje samo
za izvedbo javnega naročila v celoti.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orientacijska vrednost javnega naročila je
33,000.000 SIT.
4. Datum dobave in montaže: 30. 9.
2000.
5. Predvideni datum zaključka javnega
naročila: 30. 9. 2000.
6. (a) Ime in naslov osebe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: univ.
dipl. ek. Barbara Gašperlin, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130,
1523 Ljubljana, 7. nadstropje, soba št. 723,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77.
(b) Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 5. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
7. nadstropje, vložišče – soba št. 709.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe,

Št.

34-35 / 21. 4. 2000 / Stran 3333

9.2. izjava ponudnikove poslovne banke, da bo izdala po nalogu ponudnika garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni dobavi.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 7. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– ustreznost tehničnih opisov predmeta
javnega naročila, ustreznost predstavitve
predmeta javnega naročila na podlagi originalne specifikacije v angleškem ali nemškem jeziku ter ustreznost ponudnikove tlorisne risbe zahtevam naročnika,
– reference,
– cena.
Merila so glede na pomen v postopku
ocenjevanja ponudb navedena po padajočem vrstnem redu. Merilo pod 1. alineo je
izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi
neusposobljenost in nesposobnost ponudnika. Usposobljenost in sposobnost ponudnika se bosta ugotavljali v skladu s 5. točko
(dokazila o usposobljenosti in sposobnosti
ponudnika) navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe, te razpisne dokumentacije. V primeru, da se ponudnik prijavi na javni razpis
s svojim podizvajalcem, mora ponudnik zagotoviti najmanj 50% izvedbe javnega naročila. V nasprotnem primeru je ponudnik izločen iz postopka nadaljnje obravnave.
Merilo pod drugo alineo je prav tako izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi odstopanje ponudnikovih tehničnih opisov
predmeta javnega naročila, odstopanje ponudnikove predstavitve predmeta javnega
naročila na podlagi originalne specifikacije
v angleškem ali nemškem jeziku ter odstopanje ponudnikove tlorisne risbe od zahtev
naročnika. Ustreznost ponudnikovih tehničnih opisov predmeta javnega naročila,
ustreznost ponudnikove predstavitve predmeta javnega naročila na podlagi originalne
specifikacije v angleškem ali nemškem jeziku ter ustreznost ponudnikove tlorisne risbe
zahtevam naročnika se bo ugotavljalo na
podlagi naročnikovih razpisanih tehničnih
značilnosti in tehničnih pogojev za izvedbo
javnega naročila. Tlorisna risba ponudnika
lahko odstopa od naročnikove tlorisne risbe
samo glede na ponudnikove standarde
opreme.
Merilo pod tretjo alineo “reference” predstavlja 60% vrednosti. Merilo pod 4. alineo
“cena” predstavlja 40% vrednosti.
Ponudnik, ki ne predloži vsaj ene reference za dobavo laboratorijskega pohištva, je izločen iz nadaljnjega postopka
obravnave.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 20,000.000 SIT 6 točk,

– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 30,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 40,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 50,000.000 SIT 9 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 70,000.000 SIT 10 točk in
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 71,000.000,00 SIT 11 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
minimalna cena x 100
Cena v točkah = ———————————————
ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število točk je
izbran kot najugodnejši ponudnik za predmet
javnega naročila, za katerega se je prijavil.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je
odvisna od odobritve finančnih sredstev.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik se lahko samo enkrat pojavi
v prijavi na javni razpis, ali kot glavni izvajalec ali kot podizvajalec.
16., 17.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 061-1/2000
Ob-25988
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, faks 067/7310-123.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Kosovelova knjižnica
Sežana, Mirka Pirca 1, Sežana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: za nabavo dela opreme ali za celoto.
(č) Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 8. 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:
25. 8. 2000.
6.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Sežana, Občinska uprava, Partizanska
cesta 4, soba 67, kontaktna oseba je Korošec Nika, tel. 067/7310-117.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
žiro
račun
51420-630-90046 – proračun Občine Sežana, v višini 5.000 SIT s pripisom “oprema
za knjižnico“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, soba 64.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2000 ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 30 dni od dneva izdaje sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe po roku, določenem za oddajo ponudbe.
13. Merila za dodelitev naročila: nižja
cena, dobavni rok, ugodnejši plačilni pogoji, reference.
14. Morebitne druge informacije o naročilu: Kosovelova knjižnica Sežana, Mirka Pirca 1, tel. 067/345-510, v zvezi z opremo;
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana, tel. 067/7310-117, v zvezi z razpisno dokumentacijo.
15., 16., 17.
Občina Sežana
Št. 05010/000323
Ob-25993
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, faks: 061/321-266, kontaktna oseba: Zdene Kopitar.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN: javni razpis za dobavo
blaga brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in namestitev osebnih računalnikov – 59 kosov.
c)
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 5. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, v vložišču.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000 do
10. ure. Dokumentacija je na voljo po predložitvi dokazila o plačilu.
c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije, Služba Zavoda, številka: 50100-603-404903.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 5. 2000 do 12.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložišče.
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Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z
napisom ‘’Ne odpiraj!’’ Ponudba na javni
razpis z navedbo številke Uradnega lista
RS in številke objave javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 10. uri na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, v malin sejni sobi v VIII. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni s pisnim sklepom do 5. 5. 2000.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 10% vrednosti javnega razpisa ali dela javnega razpisa, ki mora veljati do 5. 6. 2000.
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 izstavitve računa,
izstavljenega po dobavi materiala.
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 izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do poteka roka za
oddajo ponudbe, po tem roku lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali spremenil
pogoje iz nje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Tehnične lastnosti ponujene opreme –
max 60 točk:
– kompatibilnost z obstoječo opremo
(10 točk),
– odstopanje od tehničnih zahtev (20
točk),
– možnost vključitve opreme v obstoječ
servisni sistem (10 točk),
– možnost vključitve opreme v obstoječ
informacijski sistem Zavoda (20 točk);
Zagotavljanje servisa – max 20 točk,
– reference (10 točk),
– možnost različnih vrst servisnih režimov (kritična oprema) (5 točk),
– zagotavljanje rezervnih delov po koncu proizvodnje (5 točk);
Komercialni pogoji – max 20 točk,
– cena, popusti (10 točk),
– garancijski pogoji (5 točk),
– dobavni roki (5 točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije ponudniki lahko dobijo na podlagi pismenih zahtevkov, ki jih posredujejo po telefaxu številka: 061/321-266.
Odgovore bomo ponudnikom posredovali pisno v roku 48 ur.
ZPIZ Slovenije

Št. 89/99
Ob-26020
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., na lokacijo Skladišče Kleče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava vodovodnega materiala:
– skupina I: cestne kape, vgradne garniture, drogovi za tablice,
– skupina II: hidranti, reparaturni obroči
in objemke, univerzalne spojke,
– skupina III: cevi, spojniki iz duktilne
litine,
– skupina IV: mont, demon. kosi, lopute, zasuni, odzračni ventili.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi samo eno skupino,
vendar znotraj skupine vse postavke.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
130,000.000 SIT (brez DDV).
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina I: 30,000.000 SIT,
– skupina II: 30,000.000 SIT,
– skupina III: 50,000.000 SIT,
– skupina IV: 20,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
več kot 1 leto – do izčrpanja pogodbenega
zneska.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku tel. 01/47-29-473.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun št.
50100-601-11581 ali na naši blagajni na Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure). Pri plačilu
se mora navesti št. Uradnega lista RS in št.
objave. Ponudnik mora po dvigu razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov, tel., faks,
e-mail ter priimek in ime kontaktne osebe.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 5. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2000 ob 8. uri, JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, sejna soba, II.
nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini:
– za skupino I: 500.000 SIT,
– za skupino II: 500.000 SIT,
– za skupino III: 800.000 SIT,
– za skupino IV: 300.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Franc Vizjak, tel. 01/47-29-473, faks
061/317-851.
16., 17.
JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Št. 33/00
Ob-26021
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., na lokacijo Skladišče Kleče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava potrošnega materiala za vzdrževanje vodovodnega sistema:
– skupina A: fitingi, prehodni ventili, krogelne pipe, pocinkane cevi, PE cevi, lovilniki nesnage, vijaki, matice, podložke,
– skupina B: ISO spojke, prirobnične
spojke za PE cevi, odzračni ventili, kombi
zasuni, pokrovi za kombi zasune,
– skupina C: označevalne tablice za označevanje cevovodov, vodomeri, rezervni
deli za vodomere,
– skupina D: potrošni material (ključavnice, žičniki, elektrode, listi za kov. žago.)
in orodje (mehanično, zidarsko, elektro).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi samo eno skupino,
vendar znotraj skupine vse postavke.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
95,000.000 SIT (brez DDV).
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina A: 35,000.000 SIT,
– skupina B: 15,000.000 SIT,
– skupina C: 40,000.000 SIT,
– skupina D: 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
več kot 1 leto – do izčrpanja pogodbenega
zneska.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku tel. 01/47-29-473.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun št.
50100-601-11581 ali na naši blagajni na Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure). Pri plačilu
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se mora navesti št. Uradnega lista RS in št.
objave. Ponudnik mora po dvigu razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov, telefon, faks,
e-mail ter priimek in ime kontaktne osebe.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 5. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2000 ob 10. uri, JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, sejna soba, II.
nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini:
– za skupino A: 500.000 SIT,
– za skupino B: 300.000 SIT,
– za skupino C: 700.000 SIT,
– za skupino D: 100.000 SIT.
Ponudnik, ki ponudi več skupin, lahko
predloži skupno garancijo z navedbo posameznih skupin.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Franc Vizjak, tel. 01/47-29-473, faks
061/317-851.
16., 17.
JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Ob-26023
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
tel. 061/212-838, faks 061/13-12-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: srednje šole po Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvena oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delna ponudba je dopustna za posamezne šole in posamezne sklope znotraj šol.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
125,000.000 SIT.
(d)
Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.
4. Datum dobave, če je predvideno:
skladno z najugodnejšo ponudbo, vendar
najkasneje do 25. 8. 2000.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu Ministrstva za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba je tajnica Nataša Novak.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo od 21. 4. 2000 do 17. 5. 2000 do 15.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 9.700 SIT. Način plačila: virmansko ali
s položnico na SŠTP Ljubljana, žiro račun
št. 50103-603-45286.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
22. 5. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6 – vložišče, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo 22. 5. 2000
ob 12. uri, na lokaciji Ministrstva za šolstvo
in šport, Trubarjeva 3 (sejna soba št. 40/IV),
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik plača opremo 30
dni po dobavi in uradnem prejemu računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki
ga naročnik prejme pred potekom roka za
predložitev ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri odločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano: reference ponudnikov pri
opremljanju šol, ponudbena cena, celovitost ponudbe, rok dobave, garancija, vzdrževanje.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na informativnem dnevu, ki bo 11. 5.
2000 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Trubarjeva 3 (sejna soba
št. 40/IV), kontaktna oseba je Branka Abramović-Piasevoli, univ. dipl. inž.
16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-26026
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
mag. Polona Kalan, tel. 200-78-00, faks
273-589.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: elementni analizator – CNS.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
24,000.000 SIT.
(č)
4. Datum dobave, če je predvideno: dva
meseca po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dva meseca po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 14 dni po tej objavi.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. maj 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici z oznako oznako “Ne odpiraj Ponudba“,
za CNS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. maj 2000 ob 12. uri, Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, sejna soba GIS.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeni v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so podana v razpisni
dokumentaciji.
15., 16., 17.
Gozdarski inštitut Slovenije
Ob-26028
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, telefaks 061/13-12-327 (Oddelek za
investicije).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Gimnazija in srednja
zdravstvena šola, Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava, vgradnja ter priklop opreme
za naslednje skupine prostorov:
1. šolski objekt,
2. telovadnica,
3. razdelilna kuhinja.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
se lahko poteguje za dobavo, vgradnjo in
priklop opreme za eno ali več skupin prostorov.
Nudene dobave in storitve za posamezno skupino prostorov morajo biti celovite!
(č) Ocenjena vrednost naročila:
1. šolski prostori – 62 mio SIT,
2. telovadnica – 33 mio SIT,
3. razdelilna kuhinja – 16 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: posredovanje podatkov o priključkih opreme v
5 dneh po podpisu pogodbe, začetek dobave in vgradnje opreme 1. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje vgradnje opreme 30. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Proplus, d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tel.
062/250-41-10, faks 062/250-41-35.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh po objavi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
– 10.000 SIT za skupino prostorov “šolski prostori”,
– 5.000 SIT za skupini prostorov “telovadnica” oziroma “razdelilna kuhinja”,
kot negotovinsko plačilo na ž.r.
51800-601-62499, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, vložišče, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 23. 5. 2000 ob 14. uri, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V, velika sejna soba, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
na osnovi situacij, v 60 do 90 dneh od
uradnega prejema potrjene situacije.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena
za celotno opremo skupine oziroma skupin
prostorov.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno registracijo za izvedbo vseh razpisanih
del (dobava, vgradnja in priklop celotne
opreme).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– kvaliteta nudene opreme 15%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in
kadrov 20%,
– finančna usposobljenost 7%,
– garancija na kakovost izvršenih del 5%,
– zagotavljanje servisiranja opreme 3%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Proplus, d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tel.
062/250-41-10, faks 062/250-41-35,
Stanislav Urek, na osnovi pisnih vprašanj
oziroma vprašanj po telefaksu, ki prispejo v
15 dneh po objavi. Pisni odgovori bodo
posredovani vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.
Ogled gradbišča bo možen po predhodnem dogovoru in ga bo vodil vodja gradbišča Mirko Štern tel. in faks 0602/42-173.
16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 0501/48-3-308/51/98
Ob-26047
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Pristanišče Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet ponovnega javnega razpisa je nakup in dobava novega
serijsko izdelanega preizkušenega policijskega reševalno patruljnega plovila z
osnovnimi karakteristikami:
– dolžina: od 12 m do ca. 13 m;
– širina: ca 3 m;
– ugrez: maksimalno 1 m;
– maksimalna hitrost: več kot 45 vozlov
z maksimalno obremenitvijo;
– delovna hitrost: od 37 do 40 vozlov;
– material izgradnje: aluminij ali kompozitni polimerni laminat;
– barva: sivo modra-bela kombinacija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi plovilo z opremo, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 90,000.000
SIT, brez davka.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: šest
mesecev od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
šest mesecev od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Ministrstvu za notranje zadeve –
UNZ Koper – POPP Koper, Trg Toneta Ukmarja 4, 6001 Koper; kontaktna oseba: Mirko Slukan, tel. 066/276-476.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva te objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 9. do 12. ure, razen dnevov, ko
državni organi ne delajo.
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Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(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: 308-51-98.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 23. 5. 2000, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 5. 2000
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 10% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po uspešni primopredaji plovila.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o nakupu policijskega plovila, v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 160 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
čas garancije, ustreznost operativnim potrebam in nalogam uporabnika, reference
doma in v tujini, finančno stanje ponudnika,
dobavni rok.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 20 točk, za čas
garancije 11 točk, za ustreznost operativnim potrebam in nalogam uporabnika 8
točk, za reference doma in v tujini 8 točk,
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za finančno stanje ponudnika 6 točk ter za
dobavni rok 4 točke;
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
16.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 01319/00
Ob-26088
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: DE TOS Maribor in
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli DE TOS /
rezervni deli za vozila Fiat, Mercedes,
Iveco, Suzuki, rezervni deli za servisiranje Mobitel aparatov, mopede APN 6 S,
olja, maziva, razni potrošni material, rezervni deli za žigosne stroje, avtoplašči.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splošna položnica, žiro račun 51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 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:
23. 5. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja 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 pogodbenih
obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil
originalnih dokumentov, ki niso starejši 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): najnižja
ponudbena cena za posamezne segmente
ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 17. 5. 2000.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 60-1359/00
Ob-26120
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo mesto, tel.
068/ 321-514, telefaks: 068/ 324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– delovne postaje, 10 kosov,
– osebni računalniki, 7 kosov,
– prenosni računalniki, 2 kosa,
– monitorji z ravnim zaslonom-CRT
17'’, 9 kosov,
– monitorji z ravnim zaslonom-CRT
19'’, 3 kosi,
– monitorji z ravnim zaslonom-CRT
21'’, 2 kosa,
– monitor ploski LCD 15'’, 1 kos,
– Ink Jet tiskalnik za potrebe katastra, 1 kos,
– Laserski tiskalnik A4, 2 kosa,
– Laserski tiskalnik A4, 5 kosov,
– Ink Jet barvni tiskalnik A3, 2 kosa,
– Ink Jet barvni tiskalnik, A4, 2 kosa,
– Switch 10/100, 1 kos,
– čitalec OCR zapisa magnetnega zapisa, 1 kos,
– digitalni LCD projektor, 1 kos.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupaj
14,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
18. 6. 2000, konec del 18. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska ulica
5, Novo mesto, kontaktna oseba: Goran
Stanojević.
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(b) Datum in ura, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 3. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR Komunale Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za računalniško opremo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.
8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
18. 5. 2000 ob 10. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo
mesto, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ocenjene vrednosti javnega naročila.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z dobaviteljem.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 18. 7 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference ostaja v postopku oddaje naročila.
2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) - izločen
iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila.
4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) - izločen
iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku - ostaja v postopku oddaje naročila.
5. usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo preverjala na podlagi izjav ponudnika, ki jih mo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena odredbe ter na podlagi prilog k navedenim izjavam.
6. sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverjala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– potrjenih referenc o kvalitetno izvedenih tovrstnih delih, izdane s strani naročnikov (investitorjev) v originalu in za dobo
zadnjih petih let,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del z overjenim potrdilom o strokovni usposobljenosti,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in,
– seznama osnovnih sredstev in opreme s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge
po seznamu tudi za podizvajalce.
15., 16., 17.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: proračunska sredstva.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega roka za predložitev ponudb do konca zahtevane veljavnosti ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila: natančno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: tehnični parametri, cena, ustreznost zahtevam naročnika v razmerju 1:1:1.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
Lutkovno gledališče Ljubljana

Št. 73
Ob-26121
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, 061/316-892.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: svetlobni regulator in druga pripadajoča oprema in storitev namenjena za posodobitev sistema regulacije scenske razsvetljave.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele ali skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
avgust 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sedež naročnika pri Sonji Majerle tel.
061/300-09-70.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 4. do 5. 5.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
50101-603-45933.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 5. 2000, 12. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana. Ponudniki
morajo predložiti svojo ponudbo na naslov
naročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za nabavo svetlobnega
regulatorja”.
8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
15. 5. 2000, sedež naročnika, obrekovalnica, pritličje, 16. ura.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumentaciji in so skladna z ZJN.

Št. 404-73/00
Ob-26142
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefaks:
++386-61-13-27-067.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: seizmološka strojna in
programska merilna oprema za modernizacijo in izgradnjo seizmološke mreže
v Republiki Sloveniji (modernizacija 7 in
izgradnja 18 potresnih opazovalnic).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki morajo podati ponudbo za celoten predmet javnega naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
250,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
25. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dela bodo zaključena marca 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič), telefon: ++386-61-131-92-67.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000
in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Naročnik bo interesentom, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji, poslal razpisno dokumentacijo po pošti, ostalim interesentom
pa s hitro pošto. Naročnik bo poslal razpisno dokumentacijo po prejemu dokazila o
plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: interesenti s sedežem v Republiki Sloveniji plačajo za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT in znesek nakažejo na
žiro račun št.: 50100-630-10014 s sklicem
18-25178-4021098-00000100; ostali interesenti plačajo za razpisno dokumentacijo:
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– 100 EUR v dobro Uprave RS za geofiziko z računom pri Banki Sloveniji, Ljubljana, preko Banque Bruxelles Lambert S.A.,
Bruxelles, S.W.I.F.T. koda: BBRUBEBB, s
sklicem na št. 78000-978 ali
– 100 USD v dobro Uprave RS za geofiziko z računom pri Banki Sloveniji, Ljubljana, preko Bankers Trust Company, New
York, S.W.I.F.T. koda: BKTRUS33, s sklicem na št. 78000-840.
Ponudnikom, ki so že dvignili razpisno
dokumentacijo za javni razpis, objavljen dne
3. 3. 2000 v Uradnem listu RS, št. 19/00
pod številko objave Ob-22397, razpisne dokumentacije ni potrebno ponovno dvigniti.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 5. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 12. uri; Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana, Slovenija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, plačljiva na prvi poziv v višini in z
veljavnostjo, določeno v razpisnih pogojih
naročnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili razpisnih pogojev.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja izvedbe javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
14.1 celovitost ponudbe (0 točk),
14.2 dobavni rok (0 točk),
14.3 garancijski rok (0-20 točk),
14.4 tehnična podpora (0-9 točk),
14.5 rok za popravilo oziroma dostavo
nadomestne programske in strojne opreme
središča za obdelavo podatkov po prejetju
obvestila o okvari fco carinska pošta oziroma skladišče Ljubljana oziroma rok za zamenjavo z novo opremo ob ponovitvi iste
napake (0-9 točk),
14.6 rok za popravilo oziroma dostavo
nadomestne opreme potresnih opazovalnic
po prejetju obvestila o okvari fco carinska
pošta oziroma skladišče Ljubljana oziroma
rok za zamenjavo z novo opremo ob ponovitvi iste napake (0-9 točk),
14.7 življenjska doba mreže s podaljševanjem z nadgradnjo oziroma s posodabljanjem (0-20 točk),
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14.8 število v zadnjih treh letih prodanih
digitalnih potresnih opazovalnic ter prodanih in delujočih digitalnih seizmoloških mrež
s sprotnim prenosom podatkov in obdelavo
v realnem času (0-20 točk),
14.9 izpolnjevanje pogojev iz razpisne
dokumentacije “Osnovne tehnične lastnosti
mreže digitalnih potresnih opazovalnic“
(0-13 točk),
14.10 cena ponujene opreme (C), preračunana na primerljiv nivo z upoštevanjem
sedanje vrednosti vseh stroškov naročnika
z uporabo 8% diskontne stopnje.
Najugodnejša bo tista ponudba, ki bo
dala najmanjšo vrednost količine M po naslednji enačbi:
9

M = 100 C /( 100 + ∑ N i )
i =1

,pri čemer posamezne količine pomenijo:
M ..... ocena ponujene opreme
C ...... cena ponujene opreme, preračunana na primerljiv nivo z upoštevanjem sedanje vrednosti vseh stroškov naročnika z
uporabo 8% diskontne stopnje
N ...... število točk za posamezni element (točke od 14.1 do 14.9)
i ........ zaporedna številka elementa v
gornjem opisu razpisanih meril (točke od
14.1 do 14.9)
Izpolnjevanje meril pod točkama 14.1 in
14.2 je pogoj za nadaljnje vrednotenje ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve, ki bodo naročniku posredovane po telefaksu št.
++386-61-13-27-067 do vključno 28. 4.
2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 3. 12. 1999.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 3. 3. 2000 pod št. Ob-22397,
objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 35
z dne 21. 4. 2000.
Uprava RS za geofiziko
Št.404-74/00
Ob-26143
1. Client, postal address, fax number:
Geophysical Survey of Slovenia, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, fax number:
++386-61-13-27-067.
2. Mode of selection of the most favourable Tenderer (Law on Public Procurements, Art. 3): Geophysical Survey of Slovenia repeats public Invitation for Tenders for
selection of the most favourable Tenderer
without limits.
3. (a) Place of delivery: Ljubljana.
(b) Type and quantity of goods to be
delivered: seismological equipment, software and hardware, for refurbishment
and construction of a seismological grid
in the Republic of Slovenia (refurbishment of 7 earthquake monitoring points
and construction of 18 new earthquake
monitoring points).
(c) Statement whether the Supplier is
permitted to place in a Tender for only a
part of tendered works, for which part of

works or group of works: the Tenderers
shall place in Tenders covering complete
scope of Public Invitation.
(č) Estimated value of works:
250,000.000 SIT.
(d)
4. Delivery date, if foreseen: 25. 11.
2000.
5. Final delivery date foreseen: the
works shall be accomplished in March
2001.
6. (a) Tender Documents are available at the following address (full address of the organisation): Geophysical
Survey of Slovenia, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana, Slovenia, secretary general
(Mrs. Saša Dumbovič), phone number:
++386-61-131-92-67.
(b) Date up to when the Tender Documents can be required: 28. 4. 2000, namely
each working day from 9. to 12. hrs. The
Client shall send the Tender Documents to all
concerned having their seat in the Republic of
Slovenia by post, and to the others by DHL.
The Client shall send the Tender Documents
immediately after a receipt of a voucher.
(c) Amount and mode of payment: all
the concerned having their seat in the
Republic of Slovenia shall pay 10.000
SIT to the bank account no.:
50100-630-10014 and referring to
18-25178-4021098-00000100; the others concerned shall pay:
– 100 EUR to the credit of Geophysical
Survey of Slovenia having the account
opened with the Bank of Slovenia, Ljubljana, via Banque Bruxelles Lambert S.A.,
Bruxelles, S.W.I.F.T. code: BBRUBEBB,
referring to No. 78000-978 or
– 100 USD to the credit of Geophysical
Survey of Slovenia having the account
opened with the Bank of Slovenia, Ljubljana, via Bankers Trust Company, New York,
S.W.I.F.T. code: BKTRUS33, referring to
No. 78000-840.
Tenderers who have already got the Tender documentation published in Uradni list
RS on 3. 3. 2000, number of announcement Ob-22398, don’t have to reorder and
pay for it again.
7. (a) Deadline for submission of Tenders (date and hour): 11. 5. 2000 by 10.00
hrs.
(b) Full address for submission of Tenders: Geophysical Survey of Slovenia, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
8. Tender opening date, time and place:
11. 5. 2000 at 12.00 hrs; Geophysical Survey of Slovenia, Kersnikova 3, Ljubljana,
Slovenija
9. Amount, type and validity of acceptable Tender Securities: unreserved bank
guarantee in form of Tender Security in the
height of 10% of Tender value, payable at
first demand in the height and validity as
stipulated in the Tender Documents.
10. Main conditions of financing and
payment and/or reference to decisive stipulations given in other documents: in compliance with Tender Documents.
11. Required legal form to be respected
by a group of Tenderers in case of contract
award: no requirements.
12. Requirements regarding legal status
of the Tenderer, financial, business and
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technical abilities to be fulfilled by the Tenderer in order to achieve suitability.
– Obligatory permits to carry out activities in the field of public procurement,
– Financial state,
– Fulfilment of formal working and technical conditions, adequate authorisations
and working capacities as well as sufficient
technical abilities, adequate equipment and
other instruments, management abilities,
reliability, experiences and reputation.
13. Date up to which the Tenderers can
not withdraw their Tenders: 22. 8. 2000.
14. Selection criteria for contract award
(importance and mode of criteria application – Law on Public Procurement, Art. 21.):
14.1 Tender completeness (0 points),
14.2 Delivery term (0 points),
14.3 Warranty term (0-20 points),
14.4 Technical support (0-9 points),
14.5 Term of repair or supply of substitutional software and hardware for Data
Processing Center after notice on breakdown, ex customs office or ex warehouse
Ljubljana, or term of replacement with the
new equipment at re-appearance of the
same defect (0-9 points),
14.6 Term of repair or supply of substitutional equipment for earthquake monitoring points after notice on breakdown, ex
customs office or ex warehouse Ljubljana,
or term of replacement with the new equipment at re-appearance of the same defect
(0-9 points),
14.7 Life period of the grid with prolongation of the same by upgrading or refurbishment (0-20 points),
14.8 Number of digital earthquake monitoring points sold in the last three years and
number of sold digital seismological grids
with on-line data transfer and real time
processing being still in operation (0-20
points),
14.9 Fulfilment of Tender Documents
conditions “Basic technical characteristics
of digital earthquake monitoring points grid“
(0-13 points),
14.10 Price of tendered equipment (C)
calculated to a comparable level by considering the present value of all Client’s expenditures at 8% discount rate.
The most favourable Tender shall be the
one giving the lowest value of quantity M as
per the following equation:
9

M = 100 C /( 100 + ∑ N i )
i =1

,where individual characters mean the
following:
M ..... estimation of Tendered equipment
C ...... price of Tendered equipment calculated to a comparable level by considering the present value of all Client’s expenditures at 8% discount rate
N ...... number of points per individual
element (items 14.1 to 14.9)
i ........running number of the element in
the above description of selection criteria
(items 14.1 to 14.9)
Fulfilment of criteria under items 14.1
and 14.2 represents a mandatory condition
for further evaluation of Tender.
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15. Eventual other information on tendering: eventual explanations shall be given
by the Client only on written demand which
shall be forwarded to the Client by fax (fax
no. ++386-61-13-27-067) till 28. 4. 2000
inclusive.
16. Date of preliminary publication of
procurement intent, in case of publication:
3. 12. 1999.
17. First unsuccessful Public Invitation
for this order was published on 3. 3. 2000
– number of announcement Ob-22398. Announcement of result was published on
21. 4. 2000.
Geophysical Survey of Slovenia
Št. 345/00
Ob-26196
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Biotehniška fakulteta. Oddelek za biologijo, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za avtomatsko, neradioaktivno sekvenciranje in analizo
fragmentov DNA.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
24,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, tajništvo, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 17. 5. 2000 do
14. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 5. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, tajništvo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2000 ob 9. uri v Biološkem središču
v Ljubljani, sejna soba, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: dve bianco, podpisani menici. Višina garancije je 10% predvidene vrednosti
javnega razpisa, kar znaša 2,400.000 SIT.
Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju ponudb bodo upoštevana predvsem naslednja merila:

Kriterij

ustreznost ponudbe zahtevani
tehnični specifikaciji
cena
plačilni pogoji
dobavni rok
servisiranje, odzivni čas servisa
garancija
Skupaj

Ponder

40
20
5
5
10
20
100

Vsak od navedenih kriterijev se točkuje z
ocenami od 1(slabo) do 5 (odlično). Oceno
postavijo člani komisije načeloma sporazumno. Če do tega ne pride, glasujejo o predlogu ocene. Upošteva se tista ocena, ki prejme večino. Dobljena ocena po kriteriju se
pomnoži s ponderjem za ta kriterij. Nato se
bodo seštele točke iz vseh kriterijev. Tista
ponudba, ki na ta način zbere največje število točk dobi rang 1, itd.
15., 16., 17.
Biotehniška fakulteta
Oddelek za biologijo Ljubljana
Št. 2.-2015/00
Ob-26153
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske Železnice, d.d., Infrastruktura Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/29 14 820.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje Slovenskih
železnic.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška, komunikacijska in programska oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za vsa ali posamezna
poglavja, s tem, da morajo biti ponudbe sestavljene za vsako poglavje posebaj.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
70.000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: avgust/2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec avgusta/2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura Kolodvorska 11, Ljubljana, tajništvo službe za
ETD (soba 365).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000
SIT z virmanom na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
SŽ, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba 115
od 11. ure do 13. ure), kjer tudi dobijo
potrdilo o vplačilu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tajništvo službe za ETD (soba 365).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 2000 ob
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10. uri v stekleni dvorani na Kolodvorski
11-Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora biti predložena menica v višini 5% (za
ponudbe ki ne presegajo 15,000.000 SIT)
ali bančno garancijo v višini 5% za ponudbe
ki presegajo 15,000,000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje in plačila
se bodo izvajala v skladu z določili zakona o
izvrševanju proračuna RS in navodila o izvrševanju proračuna in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustreznim kadrom in tehnologijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika 20%,
– reference ustrezne delovne sile 30%,
– ponudbena cena 40%,
– garancija za opremo in njeno konfiguriranje 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Draganu Topiču, tel. 061/29 14 578 (3. 4. 5.
maja od 8. ure do 12. ure).
16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Preklic
št. 012-1/99-13
Ob- 26085
Občina Mozirje preklicuje objavo javnega
razpisa za gradbena dela za objekt Priključna cesta na regionalno cesto Renek
- Spodnja Rečica objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 dne 7. 4. 2000, Ob - 25044.
Občina Mozirje
Popravek
Št. 150-00
Ob-26284
V javnem razpisu brez omejitev za gradnjo mostu čez Gradaščico na Riharjevi cesti
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v Ljubljani, objavljen v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000, Ob-25376, se manjkajoče besedilo glasi:
– v točki 4. (a): ocenjena vrednost
vseh del: 135,500.000 SIT,
– v točki 8. (a): “Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 5. 2000 do 8. ure”.
Uredništvo
Mestna občina Ljubljana
Popravek
Ob-26287
V javnem razpisu za modernizacijo lokalne ceste Srebotno–Bohor (odcep Jelša do
odcepa Hlastan), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25586, št. 403-78/00-604, se datum
v 8. (a) točki pravilno glasi:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo ponudbo predložiti na naslov naročnika najpozneje do 8. 5. 2000 do 10. ure.
Občina Krško
Popravek
Ob-26293
V javnem razpisu brez omejitev za ureditev Grajske ulice v Murski Soboti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 14. 4.
2000, št. 35101-3/2000, Ob-25378, se
10. točka popravi in pravilno glasi:
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene vrednosti, kar znaša 1,400.000
SIT, z veljavnostjo 6. 6. 2000.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 020-1/00-9201
Ob-25779
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, Slovenske Konjice, faks 063/754-328.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na območju občine
Slovenske Konjice.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcije in obnove občinskih cest. Vrednost del znaša 44,700.000 SIT.
b), c)
5.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 31. 5. 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 8. maja 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko nakazilo na žiro račun Občine Slovenske Konjice št. 50720-630-10152.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. maj 2000 do 10. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice,

Stari trg 29, Slovenske Konjice - ceste, tajništvo.
9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
11. maj 2000 ob 10.30 v sejni sobi Občine
Slovenske Konjice.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je zahtevana bančna
garancija v višini 10% vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih pogodbe iz dokumentacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 9. maja 2000 s pisno zahtevo.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 40%,
– možnost kreditiranja 35%,
– reference 20%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29
pri Fric Gorazdu, tel. 063/757-33-72.
17., 18.
Občina Slovenske Konjice
Št. 52
Ob-25780
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/55-706, faks 0601/64-011.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vodovod Šentlambert.
Ocenjena vrednost 50,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del junij
2000, dokončanje del: september 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, C. 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba
Andrej Drnovšek, tel. 0601/55-706,
0601/55-703.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do vključno 20
dni po njegovem izidu po predhodni najavi
na tel. 0601/55-706, od 7. do 12. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentaci-
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je je potrebno poravnati 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije na ŽR
52720-630-10077 – proračun Občine Zagorje ob Savi. V ceni ni vštet 19% davek
DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 32. dan po objavi tega
razpisa do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa, če pa je ta dan sobota, nedelja ali
praznik pa prvi naslednji delovni dan.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z oznako ponudnika in z napisom:
Ne odpiraj – ponudba Vodovod Šentlambert.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
33. dan po objavi tega razpisa ob11. uri v
sejni sobi Občine Zagorje ob Savi. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT z
veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 60 dni od potrditve situacije, brez avansov.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni predvideno.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb, v primeru umika po tem
roku, naročnik vnovči garancijo za resnost
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo natančneje opredeljena, izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– na naslovu pod 1. točko,
– ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v zakonitem roku.
17., 18.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 6/8-00/1
Ob-25781
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kočevje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
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strukcija kanal “A” – I. faza, v vrednosti
33,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo oddala
enemu ponudniku.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: po razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe, dokončanje del pa
31. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, pri Urši Butala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun:
51300-601-10238 pri APP Kočevje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje, z oznako “Ne odpiraj – Ponudba rekonstrukcija Kanala “A”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 9.30 v prostorih Komunale
Kočevje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
po razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbi.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku oddaje
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje
Št. 106/2000
Ob-25782
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, 061/175-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Oddajni center RTV
Slovenija na Pohorju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno obrtniška dela za OC Pohorje (prizidek in sanacija) v celoti in okvirni vrednosti 29,500.000 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: ni.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: lastni projekt.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: izkušnje
pri visokogradnjah in ostale zahteve po razpisni dokumenaciji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek del najkasneje do 30. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Oddajniki in zveze, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana, pri Zvonku Trbuhi, tel.
175-37-64, faks 175-27-10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 25. 4. 2000 do 5. 5. 2000 med 9. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 11.900 SIT z vključenim
DDV po enodnevni najavi po telefaksu in na
podlagi dokazila o vplačilu z navedbo davčne številke in sedeža 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 – 106/2000). Dodatne informacije so na voljo v pisni obliki na faksu
175-27-10.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 5. 2000 do 14.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: Ne
odpiraj – Ponudba za razpis št. 106/2000
– OC Pohorje (prizidek in sanacija).
Na hrbtni strani ponudbe mora biti označen naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti
v zaprtih kuvertah. Za pravočasno prispele
ponudbe bo veljal datum poštnega žiga ali
žiga vložišča RTV Slovenija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 12. uri v mali sejni sobi v 5.
nadstropju RTV centra na Kolodvorski 2 v
Ljubljani.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
3. 6. 2000, in sicer v višini 500.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, plačilni pogoji 10%, reference 10%,
rok izvedbe 15%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki naj bi imeli reference na visokogradnjah.
17., 18.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-25783
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana,
faks 12-65-908.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Brdo 1, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: nadzidava in prenova Osnovne šole Vrhovci,
Cesta na Brdo 1, Ljubljana; nadzidava
in prenova obsega; izvedba gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del.
Vrednost teh del je ocenjena na 330
mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba se mora
izdelati na originalni tekst.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del 20. junij 2000, dokončanje prenove starega dela šole 20. avgust 2000,
dokončanje nadzidave do 30. januarja
2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Brdo 1, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od petka 21. 4.
2000 do petka 28. 4. 2000, v času od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman, ŽR št.
50106-603-50043 OŠ Vrhovci.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka 15. maja 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva
5/IV, Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za dozidavo in obnovo šolske kuhinje”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek 15. maja 2000 ob 12.15.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97 in
84/99 – obrazec št. 1) v višini 3% od po-
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nudbene vrednosti. Veljati mora od 9. 5.
2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po začasnih situacijah,
podpisanih s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe z
naročnikom.
Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo v okviru
razpoložljivih sredstsev občinskega proračuna MOL, postavka obnova šol.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba z registrirano dejavnostjo za izvajanje razpisanih del.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo v roku 24 ur po odpiranju.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– možnost kreditiranja – 20%,
– kadrovska zasedba – 20%,
– reference na področju gradnje – 20%.
16.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.
18.
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport
Ob-25785
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana,
faks 12-65-908.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola dr.
Vita Kraigherja, Trg 9. maja, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: prenova
srednjega dela šole in telovadnice Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, Trg 9.
maja, Ljubljana; prenova srednjega dela
šole in telovadnice obsega izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
Vrednost teh del je ocenjena na 345 mio
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba se mora
izdelati na originalni tekst.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del 10. junij 2000, dokončanje prenove starega dela šole 20. september
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od petka 21. 4.
2000 do petka 28. 4. 2000, v času od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virman, ŽR št.
50102-603-48321 OŠ Vita Kraigherja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka 15. maja 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva
5/IV, Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za prenovo srednjega dela šole in
telovadnice”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek 15. maja 2000 ob 12.30.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97 in
84/99 – obrazec št. 1) v višini 3% od ponudbene vrednosti. Veljati mora od 9. 5. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po začasnih situacijah,
podpisanih s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe z
naročnikom.
Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo v okviru
razpoložljivih sredstsev občinskega proračuna MOL, postavka obnova šol.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba z registrirano dejavnostjo za izvajanje razpisanih del.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo v roku 24 ur po odpiranju.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– možnost kreditiranja – 20%,
– kadrovska zasedba – 20%,
– reference na področju gradnje – 20%.
16.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.
18.
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport
Št. 34401-0001/00-232
Ob-25835
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
067/41-361, telefaks 067/41-284.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljen javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek lokalne ceste
LC 135100 Bubec–Posrtvica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija odseka lokalne ceste Bubec–
Posrtvica, I. faza.
Orientacijska
vrednost
del
je
25,000.000 SIT.
(a1) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del:
– odvodnjavanje,
– zgornji ustroj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi ponudbo po sistemu “ključ v roke”.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del maj
2000, dokončanje del 30 koledarskih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, kontaktna oseba Stanko Škrab, tel.
067/41-361, faks 067/41-284.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 25. 4. 2000 do 5. 5.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – rekonstrukcija ceste Bubec–Posrtvica – ponovni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!” z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 5% od vrednosti
ponudbe, z veljavnostjo 60 dni po datumu
odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Plačevanje po situacijah z zapadlostjo 60 dni od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (izpisek iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, za samostojne podjetnike
pa priglasitev pri davčnem organu ter odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev
za opravljanje dejavnosti),
– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1, BON 2, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje
in potrdilo o poravnavi davčnih obveznostih),
– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, fiksnost cen, reference za podobna dela, garancijski rok in garancija kakovosti del, ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico določili
eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
Naročnik si pridržuje tudi pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.
17., 18.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 352-9/2000
Ob-25858
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/701-721.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava-Ormož.
Ocenjena vrednost znaša 140,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: julij 2000 do
april 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2000, 9. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2000, ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna garancija, 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisnidokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, rok 5%, garancija 15%.
16., 17., 18.
Občina Ormož
Št. 353-3/00-2
Ob-25836
1. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
0608/600052.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Brežice, KS
Cerklje o Krki.
4. (a) Vrsta in obseg del: modernizacija
ceste (VTC) Stojanski vrh – Vinji vrh –
Gadova peč, gradbeno-zemeljska in asfalterska dela.
Ocenjena vrednost del 45,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni začetek del je 1. 7. 2000, čas izvedbe tri
mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na naslovu Gemis d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice, telefon 0608/66-550,
0608/66-551, faks 0608/66-552.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 15. 5.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
20.000 SIT na žiro račun Gemis d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 23. 5. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 5. 2000 ob
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13.30 na naslovu Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora biti v veljavi še 30 dni po datumu ki je v
razpisni dokumentaciji določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačevanja so razvidni
v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum ,po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po končnem roku za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: cena (20%), reference
ponudnika pri podobnih delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri,
oprema (10%), reference vodilnega kadra
pri podobnih delih (10%), izkušnje naročnika s ponudnikom (20%), delež opravljenih
del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Občina Brežice
Št. 353-3/00-2
Ob-25837
1. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
0608/600052.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Brežice, KS
Cerklje ob Krki.
4. (a) Vrsta in obseg del: sanacija obstoječih vodovodov v KS Cerklje ob Krki, I. faza, gradbeno-zemeljska in montažna dela.
Ocenjena vrednost del 40,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni začetek del je 1. 8. 2000, čas izvedbe pet
mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na naslovu Gemis d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice, telefon 0608/66-550,
0608/66-551, faks 0608/66-552.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno zahtevati do vključno 15. 5.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
20.000 SIT na žiro račun Gemis d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 23. 5. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 5. 2000 ob 12. uri
na naslovu, Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora biti v veljavi še 30 dni po datumu ki je v
razpisni dokumentaciji določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačevanja so razvidni
v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po končnem roku za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: cena (20%), reference
ponudnika pri podobnih delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri,
oprema (10%), reference vodilnega kadra
pri podobnih delih (10%), izkušnje naročnika s ponudnikom (20%), delež opravljenih
del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Občina Brežice
Št. 353-3/00-2
Ob-25838
1. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
0608/600052.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Brežice, KS
Pišece.
4. (a) Vrsta in obseg del: sanacija obstoječih vodovodov v KS Pišece, I. faza,
gradbeno-zemeljska in montažna dela.
Ocenjena vrednost del 40,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe

so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni začetek del je 1. 8. 2000, čas izvedbe pet
mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na naslovu Gemis d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice, telefon 0608/66-550,
0608/66-551, faks 0608/66-552.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 15. 5.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
20.000 SIT na žiro račun Gemis d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 23. 5. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 5. 2000 ob 10.30
na naslovu, Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki mora biti v veljavi še 30 dni po
datumu ki je v razpisni dokumentaciji določen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačevanja so razvidni
v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po končnem roku za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: cena (20%), reference ponudnika pri podobnih delih (20%),
strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, oprema (10%), reference vodilnega kadra pri podobnih delih (10%), izkušnje naročnika s ponudnikom (20%), delež opravljenih del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Občina Brežice
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Št. 34404-1/2000
Ob-25880
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slov. gor., tel.
02/729-13-10, faks: 02/720-73-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN); javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, območje naselij Jurovski Dol, Malna, Sv. Trojica, Zg. Porčič, Sp. Porčič, Zg. Žerjavci,
Zamarkova, Močna.
4. (a). Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– rekonstrukcija lokalne ceste št.
203-120 Lenart–Jurovski Dol–Malna–
Ploderšnica, odsek Jurovski Dol–Malna;
– rekonstrukcija lokalne ceste št.
104-060 Gornja Radgona–Ivanjci–Cogetinci–Sv. Trojica–Sp. Porčič, odsek
Sv. Trojica–Sp. Porčič;
– modernizacija in rekonstrukcija javne poti št. 704-990 Močna–Zamarkova,
odsek Žvajker–Pučko–Novak–Kramberger;
– modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste št. 203-070 Zg. Žerjavci–
Gasteraj–Zg. Velka, odsek Zg. Žerjavci–
meja s KS Sv. Jurij;
– modernizacija in rekonstrukcija
javne poti št. 705-132 Zg. Žerjavci–Purgaj – 2.
Ocenjena
vrednost
del
skupaj:
102,500.000 SIT.
4. (b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila (za vseh pet cest). Naročnik si pridržuje
pravico izbrati najugodnejšega ponudnika
za vsako posamezno cesto.
4. (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
5. (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 6. 2000, dokončanje del 15. 9. 2000
za cesti pod prvo in drugo alineo 4. (a)
točke in 31. 10. 2000 za ceste pod tretjo,
četrto in peto alineo 4. (a) točke.
7.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, sodelavci
za področje gospodarske infrastrukture (Vinko Kramberger, soba 20/I. ali Silvo Slaček,
soba 10/I.).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 5. 2000 do 9. ure
ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor., soba 20/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 10. uri, Občina Lenart, Trg
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osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor.,
soba 21/I.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5 % od vrednosti ponujenih
del, ki mora veljati vsaj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od dneva izstavitve situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne reference
za že izvedena dela s primerno zahtevnostjo,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (70% delež), reference (20% delež), plačilni pogoji – več kot 60 dnevni
odlog plačila brez obresti (10% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje do 15. 5.
2000. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Lenart
Št. 295/00
Ob-25884
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, faks 063-703-32-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: OŠ Polzela, Polzela
10 in OE Vrtec Polzela, Polzela 131/a.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost:celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
A.) izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del,
B.) dobava, montaža, transport – ureditev celotnega prehrambnega sistema.
(b) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga in storitve, za katere dele oziroma
skupine: ponudnik odda ponudbo za oba
zaključna sklopa (A+B) skupaj.
Vrednost 30,000.000 SIT.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: delo se odda v
kompletu.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: pričetek del: 1. 7. 2000, konec: 20. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, na naslovu: Občina
Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela v tajništvu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
pa do vključno 5. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški 8.000 SIT, ponudniki lahko poravnajo na ŽR številka 50750630-10308 pri Agenciji RS za plačilni promet, izpostava Žalec.
8. (a) Datum, ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 5. 2000 do 10. ure. Ponudba mora biti
zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba Ureditev celotnega prehrambnega sistema javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Polzela “
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, tajništvo.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastilo za zastopanje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi občine Polzela v ponedeljek 22. 5. 2000 ob
11. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
bančna garancija v višini 5% razpisanih del.
Veljavnost 30 dni po sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kreditiranje, ugodnejša obrestna mera, zapadlost prve anuitete 1. 1. 2001.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik, mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po preteku roka določenega za oddajo ponudbe: v primeru, da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so navedeni v razpisni dokumentaciji, prav tako tudi način uporabe kriterijev.
Investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot
najugodnejše,
– da v pogodbi določi natančnejše pogoje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na
razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice
uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v
zvezi s predmetnim javnim naročilom se
dobijo pri Radišek Mariji, OŠ Polzela tel:
063-703- 31-15, faks 063-720-135, na
osnovi pisnih vprašanj, oziroma vprašanj
po telefaksu, najkasneje 15 dni po objavi.
Pisni odgovori bodo posredovani najpozneje v 5 dneh vsem, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
ni.
18.
Občina Polzela
Št. 6/85
Ob-25902
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4,
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: rekonstrukcija fekalnega zbiralnika od obstoječega jaška v bližini kopališča Žusterna do semedelske vpadnice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del in kanalizacije za rekonstrukcijo kolektorja
Semedela v Kopru, I faza.
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
110,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in ostalih razpisnih pogojih iz razpisne dokumentacije.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je julij 2000, predvideni
rok dokončanja razpisanih del pa je oktober
2000.
7. (a)Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na Komunali Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 15. 5. 2000
do 12. ure, pri Nataši Đukić-Vasić, univ.
dipl. inž. gradb., ali v tajništvu, tel.
066/639-57-27, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, davčne številke zavezanca in točnim naslovom davčnega zavezanca.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 30.000 SIT (+ 19% DDV), način plačila razpisne dokumentacije je na žiro račun
Komunale Koper št. 51400-601-10953 z
navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 5. 2000 do 11. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in naročila “Javni razpis za izvedbo rekonstrukcije kolektorja Semedela v Kopru, I faza” in polnim naslovom ponudnika.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi Komunale Koper. Odpiranje in postopek za izbiro izvajalca brez
omejitev vodi predsednik komisije Štrancar
Goran, univ. dipl. inž. gradb., tel.
066/639-57-27, faks 066/639-57-28.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev je detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 29. 5. 2000 do 12. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, lahko naročnik unovči garancijo za resnost ponudbe, kar je detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so: usposobljenost,
reference, ponudbena cena, najugodnejši
garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.
Teža in način uporabe meril bosta skladno z 21. členom ZJN natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudba mora veljati do 10. 7.
2000, rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je predvidoma 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17., 18.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 6/84
Ob-25944
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4,
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: servisne delavnice
Komunale Koper v Kopru.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba
rekonstrukcije obstoječe hale med osema 1 in 2 (gradbena, elektro in strojno
instalacijska dela ter obrtniška dela).
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in ostalih razpisnih pogojih iz razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je junij 2000, predvideni
rok dokončanja razpisanih del pa je september 2000.
7. (a)Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na Komunali Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 5. 2000 pri
Ručgej Mileni in Nataši Đukić-Vasić, univ.
dipl. inž. gradb., tel. 066/639-57-27, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, davčne številke zavezanca in točnim naslovom davčnega zavezanca.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 35.700 SIT, z upoštevanim 19%
DDV, način plačila razpisne dokumentacije
je na žiro račun Komunale Koper št.
51400-601-10953 z navedbo predmeta
naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 5. 2000 do 11. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in naročila “Javni razpis za rekonstrukcijo
obstoječe hale med osema 1 in 2“ ter polnim naslovom ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 5. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi Komunale Koper. Odpiranje in postopek za izbiro izvajalca brez
omejitev vodi predsednik komisije Štrancar
Goran, univ. dipl. inž. gr. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe (40 dni).
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
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plačevanja: določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev je detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 22. 5. 2000 do 12. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
unovči garancijo za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom
ZJN ta merila natančneje opredeljena, izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: usposobljenost, reference, ponudbena cena, najugodnejši garancijski rok,
plačilni pogoji, rok izvršitve del.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje do 11. 5. 2000
do 12. ure,
– ponudba mora veljati do 1. 7. 2000,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je predvidoma 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17., 18.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 002-03/00
Ob-25945
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona in telefaksa: Občina Dobje, Dobje pri
Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, tel, faks
063/796-001.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dobje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija lokalne ceste 396130 od
R2-424 (R336) do naselja Dobje.
Ocenjena vrednost del: 20,000.000
SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje
pri Planini, kontaktna oseba Franc Leskovšek, tel., faks 063/796-001.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT ponudniki
vplačajo na ŽR št. 50770-630-10285.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 5. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – Rekonstrukcija lokalne ceste 396130 od R2-424
(R 336) do naselja Dobje“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 2000 ob
13. uri, na naslovu Občina Dobje, Dobje pri
Planini 26.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo delno financira naročnik iz proračunskih sredstev Občine Dobje, delno pa iz
sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih področij v RS v letu 2000.
Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna RS in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnost, 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, reference, druga merila so podrobno
prikazana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije Jože Vengust,
inž.gradb. - Constructa inženiring, d.o.o.
Celje, tel. 03/548-43-63.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
Občina Dobje
Št. 1215/2000
Ob-25947
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253
Destrnik, faks 062/752-09-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Destrnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: asfaltiranje in preplastitve lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Destrnik v
letu 2000.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje enega sklopa, več sklopov, vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ponudbe
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne more ponuditi samo svoje
variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden začetek del: junij 2000, zaključek del: avgust
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, kontaktna oseba je Čeh Miran, tel.
062/752-09-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 4. 2000
do 5. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR Občine Destrnik, št.
52400-630-20717, z namenom nakazila
“pristojbina za javni razpis”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 5. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Destrnik, Vintarovci
50, 2253 Destrnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob 14. uri
v sejni sobi Občine Destrnik, Vintarovci 50.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
akceptni nalog v višini 10% ocenjene vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje po potrjenih začasnih mesečnih
situacijah v roku 60 dni.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril, so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Občina Destrnik
Ob-25962
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tolmin, ul. Padlih borcev 2,
Tolmin.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na območju Občine Tolmin.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
in strojna popravila gozdnih cest v Občini Tolmin. Ocenjena vrednost je
6,500.000 SIT letno.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen doodškodnine.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo oddajala
pod pogoji, navedenimi v dokumentaciji.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
maju 2000, dokončanje del 31. 10. 2002,
oziroma v skladu s sklenjeno letno pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, KE Tolmin in
Most na Soči, Tumov drevored 17,
065/81-212, kontaktna oseba Rajko Pagon in Marko Gasparič, vsak dan od 7. do
10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 10. maja 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. maja 2000 do 12.
ure. Ponudbe je potrebno oddati na naslov
Občina Tolmin, ulica Padlih borcev 2, 5220
Tolmin.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečateni kuverti in označene skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ostale podrobnosti bodo razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. maja 2000 ob 12.
uri na sedežu Občine Tolmin, Padlih borcev
2, Tolmin, v prostorih Oddelka za okolje in
prostor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom
sklenjena za čas od do končanja del po
pogodbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
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ne izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (30%), tehnična opremljenost (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno.
17., 18.
Občina Tolmin
Ob-25982
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/324-201, telefaks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Cviblje–Dolenjske
Toplice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda Dolenjske Toplice–Cviblje I.b in II. faza.
Skupna ocenjena vrednost gradbenih in
montažnih
del
javnega
naročila:
40,800.000 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: ponudbe ponudnikov,
ki bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma štele
se bodo za nepopolne.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za nepopolne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
26. 6. 2000, konec del: 31. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Goran Stanojević.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za vodovod Cviblje”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba Stanojević Goran.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 10. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 25. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno izvedenih delih ali niso priložene v originalu –
izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila;
2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen;
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa
(če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen iz
postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku
oddaje naročila;
4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen iz
postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku
– ostaja v postopku oddaje naročila;
5. usposobljenost ponudnika: usposobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. člena odredbe ter na podlagi prilog k navedenim izjavam;
6. sposobnost ponudnika: sposobnost ponudnika se bo preverjala na podlagi
naslednjih podatkov in listin:
– seznam referenčnih objektov pri katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznam osnovnih sredstev in opreme
s katero ponudnik razpolaga;
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge
po seznamu tudi za podizvajalce.
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7. Zakon o graditvi objektov: izpolnjevanje pogojev po zakonu o graditvi objektov
– ostaja v postopku oddaje naročila,
– neizpolnjevanje pogojev po zakonu o
graditvi objektov – izločen iz postopka oddaje naročila.
16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 41405/00023/2000 0400 01 Ob-25983
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, tel. 22-010, faks 22-01-293.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kamnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
4.1. dokončanje nadzidave Osnovne
šole Kamnica, Vrbanska 93, Kamnica –
gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
4.2. gradnja plinske kotlovnice pri
Osnovni šoli Kamnica, Vrbanska 93,
Kamnica – gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
93,000.000 SIT, ocenjena vrednost del
pod 4.1. točko je 60,000.000 SIT, ocenjena vrednost pod 4.2. točko je 33,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja je predvidena
po sklopih kot jih vsebuje 4. točka.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
27. 6. 2000, zaključek do 1. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/22-01-315.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis
– OŠ Kamnica”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene razpisne vrednosti. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. členom zakona o javnih naročilih.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 5. 2000 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00004/2000 0400 01 Ob-25986
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Lavričeva 5, Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
obnova objekta za potrebe Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in
starše.
Gradbena, obrtniška, instalacijska dela;
ocenjena vrednost je 22,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklepov naročila posebej, obseg sklopov ali
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja je predvidena
v enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 7. 2000, zaključek do 15. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/22-01-315.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.

51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis
– Svetovalni center za otroke, mladostnike
in starše”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. členom zakona o javnih naročilih.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 5. 2000 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Št. 316/2000
Ob-25984
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Študentski domovi v Ljubljani, C. 27.
aprila 31, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova oken in vrat.
Ocenjena vrednost: 32 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: junij–julij
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na naslovu: Študentski
domovi Ljubljana, C. 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba Mojca Oražem,
tel. 061/123-21-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 5.000 SIT; način plačila: virmansko ali
s položnico na žiro račun naročnika št.
50106-603-50428.
Informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo najkasneje do 15. 5. 2000 na po-
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oblaščenem inženiringu Proplus, d.o.o., Bojana Sovič, tel. 062/228-20-60.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 22. 5. 2000 do
10. ure (datum prispetja).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Študentski domovi Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana
(vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 22. 5. 2000 ob 12. uri,
na naslovu: Študentski domovi v Ljubljani,
C. 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezno izjavo banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku ter odpravo pomanjkljivosti v
garancijskem roku kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, plačljive v 60 dneh po
uradnem prejetju potrjenih situacij.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, reference 15%, garancijski rok 15%,
rok izvedbe 10%, finančna usposobljenost
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom.
17., 18.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-25985
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks
061/13-12-327 in Pravna fakulteta, Kongresni trg 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kapiteljska 1, Kopitarjeva 2 in Poljanski nasip 2, vse v Ljubljani.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: razpisana dela, ki so predmet javnega naročila:
dokončanje prenove objektov za Pravno fakulteto:
– izvedba elektroinstalacij – centralni
nadzorni sistem.
Ocenjena vrednost naročila po posameznih točkah kot sledi: elektroinstalacije:
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– centralni nadzorni sistem: 20 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 10. 6. 2000; predviden datum
zaključka je 30. 9. 2000 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Izvajalec mora naročniku omogočiti pričetek opremljanja objekta v
avgustu 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pooblaščenec investitorja LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nadstropju
v sobi št. 511, med 8. in 12. uro, tel.
061/133-62-52.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo do vključno
9. dne do 12. ure od dneva objave v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, način plačila:
na žiro račun št. 50105-601-11966. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti virman o izvršenem plačilu. Projektno tehnična dokumentacija je na vpogled na LIZ-inženiringu, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
25. 5. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, soba V/511.
Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”
za Pravno fakulteto. Na ovojnici mora biti
popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 5. 2000 ob 9. uri
v prostorih dekanata Pravne fakulteta, Kongresni trg 12, I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo v višini 5% od razpisane vrednosti
z veljavnostjo najmanj 95 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik s soinvestitorjem. Način plačevanja z roki je določen z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
– da so zmožni izvesti razpisana dela v
razpisanih rokih,

– da ima dovolj kadrov in ustrezno tehnološko opremo,
– pozitivno bilančno stanje v zadnjih treh
letih,
– da izpolnjuje vse druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponujena cena,
– dosedanje izkušnje in reference,
– kvaliteta izvedbe in vgrajene opreme,
– garancijski roki, ki so ugodnejši od razpisanega,
– finančna usposobljenost ponudnika
(zamik plačil za več kot 60 dni).
Merila in način določanja teže so točno
razvidna iz razpisnih pogojev investitorja.
Končni kriterij za ugotavljanje najugodnejšega ponudnika bo seštevek točk. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsa tolmačenja in informacije o naročilu lahko dobite pri Janezu Sitarju ali
Cirilu Peterlinu, vsak dan od 7.30 do 9.
ure, od dneva objave razpisa do vključno
20 dni po objavi, na naslovu: LIZ-inženiring, Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna najava namere je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999 in 1. 10. 1999 in 17. 12. 1999.
18.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 344-01-33/98
Ob-25964
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, tel. 061/837-20-00, faks
061/861-091.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ribnica na Dolenjskem.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija Šeškove ulice in obstoječih komunalnih vodov ter izgradnja fekalne kanalizacije. Ocenjena vrednost celote je
28,000.000 SIT.
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
del 22. 6. 2000, dokončanje del 2. 9.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, kontaktna
oseba
Danilo
Hočevar,
tel.
061/837-20-06.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 16. 5.
2000, vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT - plačilo z virmanom na ŽR Občine Ribnica št.
51310-630-12019, s pripisom “razpisna
dokumentacija-Rekonstrukcija Šeškove uli-
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ce“ ali na blagajni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 22. 5. 2000 do 10.
ure, ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica, vložišče. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti,
označena na prvi strani z imenom naslovnika
in pripisom “Ne odpiraj-ponudba za rekonstrukcijo Šeškove ulice“. Na hrbtni strani mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 5. 2000 ob 11.
uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica.
10. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje je bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene
vrednosti del, z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje po situacijah z zapadlostjo 60
dni od datuma izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo za priznanje sposobnosti predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo 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
in teža meril:
– ponudbena cena – 50%,
– plačilni pogoji – 10%,
– rok izgradnje – 20%,
– reference – 20%.
Način uporabe meril je podrobneje
obrazložen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico spremeniti dinamiko in obseg del glede na višino
razpoložljivih sredstev.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ne.
18.
Občina Ribnica
Št. 031-03-53/2000
Ob-25967
1. Naročnik, poštni naslov, številka
tel./faks: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel./faks 062/708-062 ali
708-275.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe: Cirkulane.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena obrtniška in instalacijska dela ter
projekt PGD, PZI za čistilno napravo v
Cirkulanah.
Ocenjena vrednost del: 15,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 20. 6.
2000 do 31. 8. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20738.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 14. uri v sejni sobi občine
Gorišnica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10 % od vrednosti
ponudbe, veljavna do izteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila: 60 dni od potrditve situacije,
brez avansa.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno bo v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Gorišnica, Slavko Bratuša,
tel. 062/708-062 ali 708-275, GSM
041/694-100.
Občina Gorišnica
Št. 031-03-52/2000
Ob-25969
1. Naročnik, poštni naslov, številka
tel./faks: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel./faks 062/708-062 ali
708-275.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: Cirkulane.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: grad-

bena obrtniška in instalacijska dela za
adaptacijo Osnovne šole Cirkulane.
Ocenjena vrednost del: 60,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 20. 6.
2000 do 31. 8. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20738.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000 do
12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 13. uri v sejni sobi občine
Gorišnica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10 % od vrednosti
ponudbe, veljavna do izteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila: 60 dni od potrditve situacije,
brez avansa.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno bo v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Gorišnica, Slavko Bratuša,
tel. 062/708-062 ali 708-275, GSM
041/694-100.
Občina Gorišnica
Št. 031-03-54/2000
Ob-25971
1. Naročnik, poštni naslov, številka
tel/faks: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel./faks 062/708-062 ali
708-275.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: Območje občine Gorišnica.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbena dela za modernizacijo cest v Občini Gorišnica.
Ocenjena vrednost del: 50,000.000
SIT.
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(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 8. 2000
do 13. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20738.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 15. uri v sejni sobi občine
Gorišnica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10 % od vrednosti
ponudbe, veljavna do izteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila: 60 dni od potrditve situacije,
brez avansa.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: opredeljeno bo v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Gorišnica, Slavko Bratuša,
tel. 062/708-062 ali 708-275, GSM
041/694-100.
Občina Gorišnica
Št. 321-01/00-2
Ob-25991
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, faks 061/742-930.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Logatec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževanje gozdnih cest za obdobje 2000–
2002. Ocenjena vrednost za koledarsko
leto 2000 znaša 9,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, končanje do
konca oktobra vsako koledarsko leto.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Logatec, Tržaška 15, kontaktna oseba
Ivan Povalej.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se plača z virmanom na ŽR Občine Logatec, št.
50110-630-810342.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 5. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška
15, 1370 Logatec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška 15, Logatec.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačil in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
Za koledarsko leto 2001 in 2002 bo
sklenjen aneks v skladu z osnovno pogodbo ter opredelitvijo letnega obsega del in
višine finančnih sredstev.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
predložiti dokumente v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije so na razpolago pri
naročniku vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Za državne gozdove se lahko uveljavlja
prednostna pravica s strani upravljalca gozdov – koncesionarja.
17., 18.
Občina Logatec
Št. 672
Ob-26002
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zdravstveni zavod Mariborske
lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor,
tel. 062/42 42 000, faks 062/422-307.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Partizanska 39, Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri prenovi poslovnega prostora na
Partizanski 39 v Mariboru – pritličje in
kletni prostori, za namene lekarniške
dejavnosti.

Ocenjena vrednost del je 65,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik oddaje dela
v celoti.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma v začetku julija 2000, predviden čas prenove 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor, tel. 062/42
42 000, int. 42.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 29.750
SIT, (DDV že vključen) na žiro račun št.:
51800-603-33694 ali gotovinsko plačilo na
blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 5. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91,
Maribor, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 11. uri JZZ Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor –
sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost pondube v višini 5% ocenjene vrednosti; veljavnost 60 dni
od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do poteka roka za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri arhitektu Antonu Lešniku, Partizanska 1,
Maribor, tel. in faks 062/225-858.
17., 18.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
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Št. 2.0.–1963/00
Ob-26003
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, Kolodvorska
11, Ljubljana, faks 062/292 27 01.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Pragersko–Šentilj državna meja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: povezovalna cesta Ješenca od km 0.0 +
0.000 do km 0.5+33.45 in ukinitev nivojskega križanja v km 581+105 na železniški progi Zidani most–Šentilj–Oporni zid od km 0.0+29.376 do km
0.1+0.000.
Ocenjena vrednost del je 40,000.000
SIT.
(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
predvidena je samo izdelava PID.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko poleg ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije ponudijo tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden
čas izvedbe del za vsak del razpisa iz 4.a
točke je, pričetek del je predviden 15. 7.
2000.
Rok za dokončanje del je 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 24. 4. 2000
do 28. 4. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
65.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 29. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Sekcija za vzdrževanje
prog, Valvazorjeva 19, 2000 Maribor, (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 2000 ob
11. uri v prostorih Slovenskih železnic, Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor (sejna soba).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5% razpisne vrednosti in mora veljati 30 po poteku
veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o izvrševanju proraču-
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na RS in navodila o izvrševanju proračuna in
v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
preteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja ponudbena cena – 40%,
– boljše reference ponudnika in eventualnih podizvajalcev, pri delih na železniški
infrastrukturi – 30%,
– krajši rok dokončanja – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Gabrijelu Stavbarju, inž. gradb., tel. 062/29 24
264.
17.,18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 340/00
Ob-26004
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, Žalec, tel.
063/715-225, faks 063/715-049, kontaktna oseba je Cveto Hercog, inž. grad.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Žalec, KS Gotovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacije v Krajevni skupnosti Gotovlje.
Ocenjena vrednost investicije znaša
40,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja oktober
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ul.
Nade Cilenšek 5, Žalec – tajništvo pri Zvonki Cimerman.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 10. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob predložitvi potrdila
APP RS o plačilu materialnih stroškov na
žiro račun št. 50750-601-19709 – Javno

komunalno podjetje Žalec, d.o.o., s pripisom: Razpis – Kanaliazcija Gotovlje ali
ob plačilu na blagajni podjetja v višini
15.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, Žalec,
tel. 063/715-225, faks 063/715-049 –
tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Kanalizacija Gotovlje – Ne odpiraj” in številko objave v
Ur. l. RS ter oznako ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 2000
ob 12. uri na naslovu Občina Žalec, Oddelek za okolje, prostor in komunalne
zadeve, Ul. Savinjske čete 5, Žalec v
sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, kar je 5% od ocenjene vrednosti. Trajanje garancije je 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja in plačila so
detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela pod posamezno točko oddal enemu izvajalcu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokončanje pogojev je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 23. 5. 2000 do 12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo – ponujena cena, reference, usposobljenost
ponudnika, rok izdelave in ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti od podpisa pogodbe, pridržuje pa si tudi pravico, da dela ne odda
nobenemu ponudniku. V nobenem primeru
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.
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Št. 280-00
Ob-26005
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, telefaks 061/143-1254.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Klinični center Ljubljana, objekt DTS – G trakt – pritličje urgence, SPS interne klinike, Internistična prva
pomoč, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: preureditev
prostorov za dnevni hospital, Internistične prve pomoči, SPS interne klinike, objekt DTS - G trakt, pritličje urgence.
Ocenjena vrednost del: 40 mio 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: ponudnik lahko ponudi delne ponudbe po naslednjih sklopih:
– gradbeno obrtniška dela z opremo:
ocenjena vrednost del: 15 mio SIT,
– elektroinstalacije: ocenejna vrednost
del: 15 mio SIT,
– strojne instalacije: ocenjena vrednost
del: 10 mio SIT.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: julij, končanje
del: september.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komercialni sektor Kliničnega centra v Ljubljani, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje, soba 40, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, žiro račun:
50103-603-51820 sklic na številko 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Poljanski nasip 58, I. nadstropje, soba 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 12. uri v predavalnici IV., I.
nadstropje Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 10% razpisane vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s pogodbo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 5. 2000
od 9. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 50%,
– tehnična-strokovna ocena – 30%,
– reference na področju izvajanja predmeta javnega naročila enake zahtevnosti –
20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled lokacije izvajanja predmeta javnega naročila:
– 15. 5. 2000 ob 8. uri,
– zbirno mesto: pri informacijah na urgenci (triaža) Kliničnega centra Ljubljana,
vhod iz Bohoričeve ulice.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.
18.
Klinični center Ljubljana
Ob-26006
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo mesto, tel.
068/324-201, telefaks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Orehovica, Gor. Stara vas, Maharovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena dela ob rekonstrukciji vodovoda Orehovica–Gor. Stara vas–Maharovec na odsekih: V49-V53-V176 in
V112-V121.
Skupna ocenjena vrednost gradbenih del
javnega naročila: 11,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za nepopolne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 6. 2000, konec del: 15. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Muzejska ulica 5, Novo mesto,
kontaktna oseba je Goran Stanojević.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za vodovod Gor. Stara vas”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Stanojević Goran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2000 ob 10. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo
mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna grancija za resnost ponudbe v višini
2%, ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 17. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– sprejema se razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila.
4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku – ostaja v postopku oddaje naročila.
5. usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo preverjala na podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena odredbe ter na podlagi prilog k navedenim izjavam.
6. sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverjala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– seznam referenčnih objektov pri katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o graditvi objektov,
– izjave o prostorih kapacitetah ponudnika in
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– seznama osnovnih sredstev in opreme s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o
graditvi objektov – ostaja v postopku oddaje naročila,
– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.
16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-26007
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, Novo mesto, tel.
068/324-201, telefaks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mihovo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena dela pri izvedbi vodovoda Mihovo.
Skupna ocenjena vrednost gradbenih
del javnega naročila je 12,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za nepopolne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 6. 2000, zaključek del: 30. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Muzejska ulica 5, Novo mesto,
kontaktna oseba: Goran Stanojević.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za vodovod Mihovo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba je Stanojević
Goran.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2000 ob 12. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo
mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 17. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila.
4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši razpisni rok kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku – ostaja v postopku oddaje naročila.
5. usposobljenost ponudnika: usposobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. člena odredbe ter na podlagi prilog k navedenim izjavam.
6. sposobnost ponudnika: sposobnost ponudnika se bo preverjala na podlagi
naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in opreme s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o
graditvi objektov – ostaja v postopku oddaje naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.
16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 344-09-22/2000-0801-02 Ob-26038
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe Maribor, kontaktna oseba Lidia Jurše,
udig., Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
2201-414, faks 226-551, soba št. 110/1.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mladinska ulica v
Mariboru na odseku med Trubarjevo in Tyrševo ulico.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija Mladinske ulice na odseku med Trubarjevo in Tyrševo ulico v
dolžini 175 m; ocenjena vrednost
17,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek 26. 6.
2000, konec 28. 7. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija Maribor, Slovenska 40.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 8.30, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna soba/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naročila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika, d.o.o., d.d., s.p.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni po odpiranju.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so navedena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 34408-8/00
Ob-26043
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, faks: 065/71-340.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: občinske ceste na
območju občine Idrija v krajevnih skupnostih Vojsko, Ledine, Zavratec, Dole, Krnice
– Masore in Kanomlja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo dajali posamično: asfaltacije in gradbena dela na občinskih cestah
v občini Idrija.
Ocenjena vrednost vseh del znaša
34,000.000 SIT. Vrednost del po posameznih sklopih znaša: asfaltacije 24,000.000
SIT, gradbena dela 10,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodnine.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: dela se bodo oddajala
bodisi po posameznih sklopih ali v celoti
glede na prispele ponudbe.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
juniju 2000, dokončanje del do 15. 9. 2000
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.
7. (a) Poln naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-19-100, Služba za gospodarske
javne službe, soba 17, vsak dan od 7. do
10. ure z dokazilom o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 12. maja 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačljivo na žiro
račun Občine Idrija št. 52020-630-7085, s
pripisom “razpisna dokumentacija – modernizacija“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. maj 2000 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
oddati na naslov Občina Idrija, Mestni trg 1,
Idirja, 5280. Ponudbe morajo biti predlože-
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ne v zapečateni kuverti in označene skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
Ostale podrobnosti bodo razvidne iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. maja 2000 ob 9.
uri na sedežu Občine Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrezna dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.
14. Datum do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudb: ponudniki ne morejo
umakniti ponudb do 22. 6. 2000.
15. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so podana v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava razpisa.
Občina Idrija
Št. 360-38/00
Ob-26051
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Mestne občine
Koper, Verdijeva 6, 6000 Koper,
066/6646-285, faks 066/271-907.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: naselje Semedela v
Kopru.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja stanovanj v pritličju stanovanjskega
objekta Bernetičeva 22 v Kopru.
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
16,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost varijant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek izgradnje je 15. 6. 2000, rok
dokončanja razpisanih del 15. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2000 (od
8. ure) do 19. 5. 2000 (do 12. ure), v času
uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
Mestne občine Koper 51400-630-90004,
s pripisom: za javni razpis Bernetičevo 22.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, 6000
Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 10. uri, Urad za nepremičnine Mestne občine Koper, sejna soba
št. 004.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti, veljavno do
15. 7. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev je detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (23. 5. 2000 do 10. ure), v primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe do roka veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, kar je detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: usposobljenost, rok izvršitve
del, reference, ponudbena cena, najugodnejši garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora veljati do 15. 7. 2000,
predvideni rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 30 dni
po javnem odpiranju ponudb. Dodatne informacije ponudniki dobijo na naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva 6, Koper, pri
Sibili Ludvik, tel. 066/6646-285.
17., 18.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 360-37/00
Ob-26053
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Mestne občine
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Koper, Verdijeva 6, 6000 Koper,
066/6646-285, faks 066/271-907.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ankaran.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: nadomestna gradnja stanovanjsko-poslovnega objekta Razgledna 2 v Ankaranu.
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
88,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost varijant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek izgradnje je 15. 6. 2000, rok
dokončanja razpisanih del je 31. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2000 (od
8. ure) do 19. 5. 2000 (do 12. ure), v času
uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na žiro račun
Mestne občine Koper, 51400-630-90004,
s pripisom: za javni razpis za Razgledno 2.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, 6000
Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 11. uri, Urad za nepremičnine Mestne občine Koper, sejna soba
št. 004.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% orientacijske vrednosti, veljavno do
15. 7. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev je detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (23. 5. 2000 do 11. ure), v primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe do roka veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, kar je detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: usposobljenost, rok izvršitve
del, reference, ponudbena cena, najugodnejši garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora veljati do 15. 7. 2000
predvideni rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 30 dni
po javnem odpiranju ponudb. Dodatne informacije ponudniki dobijo na naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva 6, Koper, pri
Sibili Ludvik, tel. 066/6646-285.
17., 18.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 0501/48-3-308/49-00
Ob-26048
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Policijska postaja
Anhovo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija stanovanj na Policijski postaji Anhovo obsega naslednja dela:
I. gradbeno-obrtniška dela:
A) gradbena dela (rušitvena dela, tesarska dela, betonska in arm. betonska dela,
zidarska dela),
B) obrtniška dela (mizarska dela, keramičarska dela, parketarska dela, slikopleskarska dela, streharska dela, zaključna
dela);
II. strojno-inštalaterska dela:
A) vodovodna inštalacija,
B) centralno ogrevanje,
C) priključek v kotlovnici,
D) prezračevanje;
III. elektro-inštalaterska dela:
A) stikalni bloki,
B) inštalacija razsvetljave in moči,
C) izenačenje potenciala,
D) telefonske inštalacije,
E) hišna govorna naprava,
F) skupinska antenska naprava (antenske inštalacije),
G) strelovodna napeljava,
H) izvedbena dokumentacija in meritve.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša: 30,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v

celoti, torej vse sklope (I, II in III) v kompletu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje del posameznega sklopa ali za izvajanje
posameznih del iz posameznega sklopa.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 20. 7. 2000,
rok izvedbe pa je 60 koledarskih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Franci Hrabar, tel. 061/172-4904 ali 041/520-807.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000,00 SIT, način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-49-00.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 10. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih in obrtniških del za adaptacijo
stanovanj na Policijski postaji Anhovo v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference kadrov ter reference ponudnika in morebitnega podizvajalca, kooperanta oziroma poslovnega partnerja.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo: za ceno 35 točk, za finančno
stanje ponudnika 8 točk, za reference kadrov 8 točk ter za reference ponudnika in
morebitnega podizvajalca, kooperanta oziroma poslovnega partnerja 4 točke.
16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0501/48-3-308/52-00
Ob-26049
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Policijska postaja
Bovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zgraditev zidanega objekta za Policijsko postajo Bovec, oddaja in izvedba del po sistemu “ključ v roke“.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša: 148,000.000 SIT.
Podroben opis zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije javnega razpisa.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: najkasnejši
rok za dokončanje del je 4 mesece in pol
od pričetka del. Predvideni rok pričetka del
je 1. 7. 2000, predvideni rok za dokončanje del pa 15. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Borut Jug,
tel.061/172-4825.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
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do zadnjega roka za oddajo ponudb, od 12.
do 14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 10.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-52-00.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000, ob 12. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani ponudnika za vrednost 5% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o zgraditvi
objekta za Policijsko postajo Bovec, v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 160 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok izvedbe, reference kadrov, finančno stanje ponudnika, reference ponudnika in certifikat ISO 9001.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo za ceno je 70 točk, za rok
izvedbe 10 točk, za reference kadrov 8
točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk,
za reference ponudnika 4 točke in za certifikat ISO 9001 4 točke.
16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3/00
Ob-26055
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen zakona o javnih
naročilih.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Mestni trg
1, velika sejna dvorana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prenova velike sejne dvorane na Magistratu.
Skupna
orientacijska
vrednost:
108,000.000 SIT:
– sklop B: mizarska dela 21,000.000
SIT,
– sklop
C:
elektroinstalacije
15,500.000 SIT,
– sklop
D:
strojne
instalacije
21,500.000 SIT,
– sklop
E:
tehnološka
oprema
50,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj:
– sklop B mizarska dela: 21,000.000 SIT,
– sklop
C
elektro
instalacije:
15,500.000 SIT,
– sklop
D
strojne
instalacije:
21,500.000 SIT,
– sklop
E
tehnološka
oprema:
50,000.000 SIT.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 12. 6. 2000,
15. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro, vsak delavnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
– za sklop B: 20.000 SIT,
– za sklop C: 15.000 SIT,
– za sklop D: 15.000 SIT,
– za sklop E: 15.000 SIT,
ŽR št. 50100- 630-810108 sklic na št.
121-00000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič –
osebno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob:
– sklop B ob 9. uri,
– sklop C ob 9.30,
– sklop D ob 10. uri,
– sklop E ob 10.30,
v Mestni občini Ljubljana, Adamič Lundrovo n. 2, soba 143/00.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
· sklopi B, C, D:
– bančna garancija za solidno izvedbo
del v višini 10%,
– bančna garancija za pogarancijsko
vzdrževanje v višini 10%,
· sklop E:
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– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2%,
– bančna garancija za solidno izvedbo
del v višini 10%,
– bančna garancija za pogarancijsko
vzdrževanje v višini 10%.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 5. 2000 do
odpiranja.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– sklop B: cena 50%, reference 50%,
– sklop C: cena 50%, reference 50%,
– sklop D: cena 50%, reference 50%,
– sklop E: cena 25%, kvaliteta 45%, servis 10%, odzivni čas 5%, garancijska doba
5%, oskrba z rezervnimi deli po garancijski
dobi 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Mestna občina Ljubljana
Št. 107/2000
Ob-26087
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Odranci, Odranci, Panonska
33, 9233 Odranci, telefaks 069/70-190.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca del brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Odranci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja tribune ob nogometnem igrišču in
spremljajočih prostorov.“
Orientacijska
vrednost
naročila
20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok izgradnje: od junija do konca septembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katerih se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudnik lahko zahteva razpisno dokumentacijo vsak delovni dan na naslovu Občina Odranci, Panonska 33, 9233
Odranci.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 15. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51920-630-76176.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti osebno ali po pošti do vključno
22. 5. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Odranci, Panonska
33, 9233 Odranci.
Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj - ponudba za
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izgradnjo tribun ob nogometnem igrišču in
spremljajočih prostori.“
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 5. 2000 ob 13.
uri v prostorih naročnika, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10 % od orientacijske vrednosti naročila. Trajanje veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe mora biti do
1. 8. 2000.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvajalcu
del plačeval z mesečnimi situacijami na podlagi dejansko izvršenih del v roku 60 dni po
potrditvi s strani nadzorne službe.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti,ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
družba z omejeno odgovornostjo, delniška
družba.
14. Datum do katerega se morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe pred javnim odpiranjem.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena za izvedbo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika naročilom daje
tajnik Kikel Matija, tel. 069/70-190.
16. Morebitne druge informacije o naročilo: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite na Občini Odranci.
17., 18.
Občina Odranci
Ob-26092
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34/c,
5000 Nova Gorica, tel. 065/135-890, faks
065/23-305.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Cena ni edino merilo pri izbiri. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.
3. Kraj izvedbe del: Vrtec Čriček, Kromberk pri Novi Gorici, Ul. Vinka Vodopivca 23.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija Vrtca Čriček v Kromberku.
Ocenjena vrednost rekonstrukcije je
35,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 30 koledarskih dni, začetek 10. 7. 2000, zaključek
10. 8. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Nova Gorica, tajništvo, Kidričeva 34/c,

5000 Nova Gorica. Dokumentacija bo na
razpolago od 3. 5. 2000 dalje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2000 do
10. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmanski nalog, Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34/c,
5000
Nova
Gorica,
ŽR:
52000-603-30400.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Nova Gorica, tajništvo, Kidričeva 34/c, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 12.30, v kabinetu centralnega vrtca na Trubarjevi 5 v Novi Gorici.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik priložiti
BON 1, BON 2 in BON 3.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 25. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročati
manjši obseg od razpisanega, ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila
objavljena: ne.
18.
Vrtec Nova Gorica
Št. 34404-5/00
Ob-26093
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, faks
821-133.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: ceste na območju
Občine Šmarje pri Jelšah.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in 2
cm AB (5+2) 25.000 m2,
– preplastitev s čiščenjem in prebrizgom v sistemu 3 cm AB 5.000 m 2.
Planirana dela se bodo izvajala na različnih odsekih krajevnih in lokalnih cest v Ob-
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oktober 2000.
Ocenjena vrednost del: 50,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: v dogovoru z
naročnikom za posamezni odsek ceste.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Oddelek za okolje in prostor – Bojan Žaberl.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2000 do
15. 5. 2000 (obvezno dostaviti potrdilo o
registraciji od davčnega urada).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. Način plačila:
z virmanskim nakazilom na račun št.
50730-630-10189, sklic 7130000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 13. uri – Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati vsaj 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz proračunskih sredstev, ugodni plačilni pogoji pa so tudi eden
izmed kriterijev za izbiro izvajalca.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem. Če bo ta vključil
pri izvedbi del podizvajalce, mora imeti z
njimi sklenjeno pogodbo!
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: priložiti dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50 točk,
– plačilni pogoji 20 točk,
– jamstvo za kakovostno opravljeno delo in garancijski rok 10 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah 5 točk,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev
5 točk,
– reference ponudnika 10 točk.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Šmarje pri Jelšah – Bojan Žaberl (821-007, 821-038).
17., 18.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-26125
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava,
tel.
05/3643-410,
faks
05/3643-412.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Podraga.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– sklop A: kanalizacija Podraga v dolžini ca. 2000 m,
– sklop B: čistilna naprava Podraga
500 PE.
Skupna ocenjena vrednost del znaša
148 mio SIT. Naročnik si pridržuje pravico
spremembe vrednosti del glede na višino
pridobljenih sredstev. Izbrani izvajalec oziroma izvajalca v tem primeru nista upravičena do odškodnine. Ostale podrobnosti bodo razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravico 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) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto:
sklop A: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante za izvajanje del, kot tudi ne sme
spreminjati popisa del,
sklop B: ponudnik lahko ponudi svojo
varianto za izvajanje del in lahko spremeni
popis del.
Ostale podrobnosti bodo razvidne iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 9. 2000, dokončanje del 30. 11. 2001.
Naročnik si pridržuje dokončanje del ali čas
izvedbe podaljšati glede na višino pridobljenih sredstev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.
05/3643-410, kontaktna oseba Pavel Perhavec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od torka 25. aprila
2000 do petka 5. maja 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT nakazati na Ž.R.
52010-630-7059, s pripisom razpisna dokumentacija Kanalizacija in ČN Podraga.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 29. maj
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava (sprejemna pisarna). Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih
kuvertah in označene skladno s zakonom o
javnih naročilih. Ostale podrobnosti bodo
razvidne iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 29. maj 2000 ob 13. uri, v
prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
a) brezpogojna bančna garancija v višini
3% od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 90 dni od datuma odpiranja ponudb,
b) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo del v višini 10%
pogodbene vrednosti, katero bo izbran ponudnik predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Veljavnost garancije mora biti 3 mesece po uspešni primopredaji izvršenih del,
c) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti, katero bo ponudnik predložil ob primopredaji
izvršenih del. Veljavnost garancije mora veljati še en dan po izteku garancijskega roka.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo opravljena po izstavljenih mesečnih situacijah v roku 60 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo oddal dela
s pogodbo enemu ponudniku (sklop A in
sklop B) ali z ločeno pogodbo po sklopih za
sklop A in sklop B skladno s pogoji razpisne
dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija .
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Teža in način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o javnem naročilu, kontaktna oseba: ponudniki
bodo obveščeni o izbiri javnega naročila v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Občina Vipava
Št. 913-002/98-113
Ob-26151
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana,
faks 061/132-80-36.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Rašica (Vrh Staneta
Kosca) nad Ljubljano.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
2.a) izgradnja merilnega objekta s
pripadajočo infrastrukturo (gradbena
dela, obrtniška dela, strojne instalacije,
elektroinstalacije, zunanja ureditev) ter
2.b) razgledni stolp z anteno kovinske izvedbe (podiranje starega in postavitev novega stolpa).
Orientacijska vrednost naročila: 39 mio
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dopustna je oddaja del po delih za storitev pod 2.a) oziroma
2.b) ali v celoti.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek po
podpisu pogodbe, dokončanje v oktobru
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: EE
engineering, d.d., Železna cesta 16, Ljubljana, Borut Zabret, u.d.i.g., tel. 4735-224
ali 4735-228.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija in načrti so na razpolago za storitve
pod 2.a) za ceno 7.500 SIT, za storitve
pod 2.b) za ceno 6.000 SIT, ki se jo nakaže na račun EE engineering, d.d., št.
50102-601-208610.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000 do
12. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za RNMP – Rašico”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo prispele v vložišče naročnika na
Kotnikovi 19a.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 5. 2000 ob
13. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika,
Kotnikova 19a v Ljubljani.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
bančne garancije ne sme biti krajše od trajanja veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo opravljena dela plačeval na način
in v rokih, v zakonu o izvrševanju proračuna
RS in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: z gradbeno pogodbo bo naročilo prevzel glavni izvajalec, z možnostjo
sodelovanja podizvajalcev za posamezne vrste del, ki jih mora navesti v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji in odločbo pristojnega organa o opravljanju dejavnosti.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo
o izidu razpisa obveščeni najkasneje do
7. 6. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izvedba na funkcionalni ključ, ponudbena cena,
izvedbeni roki, referenčne gradnje, usposobljenost.
Ponudba mora vsebovati zlasti: podjetje oziroma ime in naslov ponudnika, natančno izdelano ponudbo v okviru predmeta javnega razpisa, terminski plan izgradnje, ceno posameznih delov ponudbe in
končno ponudbeno ceno, reference ponudnika za opravljanje tovrstnih storitev,
vzorec pogodbe, garancijske roke, rok veljavnosti ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: EE engineering, d.d., Železna cesta 16, Ljubljana, Borut Zabret, u.d.i.g.,
tel. 4735-224 ali 4735-228, vsak delovnik od 8. do 10. ure, e-mail: borut.zabret@ee-eng.si.
17., 18.
Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije
Ob-26128
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: HC Razdrto – Vipava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: HC Razdrto – Vipava, Vipava – Podananos; trasa HC.
Obseg ponudbenih del:
I. Trase hitre ceste od km 12,200 do km
15,6337, ki obsega: trasa, deviacije, prometna oprema, protihrupna zaščita, protivetrna zaščita, prestavitev el. energetskih naprav, prestavitev in zaščita TK naprav, klic v
sili, prestavitev vodovodov, krajinska ureditev, odvod vode s cestišč, sanacija melioracijskih sistemov ter začasna navezava.
Ocenjena
vrednost
celote
je
1.730,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 10 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo (8 mesecev + 2 meseca prekinitve).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
ing., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 4. 2000 do 12. 5.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca brez
omejitev na spodaj omenjenem naslovu ob
vplačilu nevračljivega zneska v višini
100.000 SIT (vključno z davkom na dodano vrednost) ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti. 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 razpisno dokumentacijo”.
Ponudniku bomo na njegovo željo poslali razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 6. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za HC odsek Razdrto – Vipava; trasa“ Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v I. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 51,900.000 SIT in veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira lastnih sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d. in kredita Autovie Venete S.p.A. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Predhodna objava namere je bila objavljena
dne 13. v2. 1999, Ur. list RS, št. 9/99
18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-26129
1. Employer, address, fax no.: Motorway Company in the Republic of Slovenia –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
Branch Office Ljubljana, Einspielerjeva 6,
fax 136-97-46.
2. Method of selecting the most favourable bidder (Article 3 – ZJN – Public Procurement Act)): public tender for selecting
the contractor without limitations.
3. Location of the execution of works:
expressway Razdrto – Vipava, section Vipava – Podnanos.
4. (a) Type and extent of required construction works, and the estimated value of
the total works and value of the works which
will be awarded individually: expressway
Razdrto – Vipava, section Vipava – Podnanos from km 12,200 to km 15.6337;
expressway alignment,
Scope of the Works from the tender:
I. Expressway alignment from km
12,200 to km 15,663, comprising: alignment, deviations, traffic furniture, noise barriers, wind barriers, displacement of power
lines, displacement and protection of telecommunication lines, emergency call, displacement of water supply, landscaping,
water drainage from pavement, rehabilitation of melioration systems, temporary connection.
The estimated value of the total works is
1.730,000.000 SIT.
(b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works: the works shall be awarded as
a whole.
(c) Data on the purpose of the construction works, when this also involves preparing the projects: preparing the projects is
not included.
5. (a) Wherever necessary, the acceptability or non-acceptability of versions: versions are not acceptable.
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(b)
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: the final completion period for
the Works is 10 months counted from the
day the Contractor is introduced into Works
(8 months + 2 months of interruption).
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: bidders may obtain the tender documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
17 88 331, fax 17 88 332.
(b) Final date for requesting the tender
documentation: the tender documentation
will be available from 21st April 2000 to 12th
May 2000.
(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: the bidders
can obtain the tender documentation for
the selection of the contractor without limitations at the address below, after paying
the non-refundable amount of SIT 100.000
(including VAT), or the equivalent amount in
any convertible currency. The payments
must be made through a bank transfer to
the
bank
giro
account
no.:
50106-601-291863 for payment in SIT,
and to the bank giro account no.: 51774/7
for payment in a foreign currency, at Nova
Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana, on behalf
of the Public Roads Company (Družba za
državne ceste, d.o.o.) with the note “for
tender documentation”.
If requested by the bidder, the documents will be promptly dispatched by courier (DHL etc.), however, at bidders’ expense,
but no liability is taken from us for loss or
late delivery.
Only the bidders purchasing the tender
documentation will be eligible to participate
in the tender procedure.
8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: only those bids handed in by 12
a.m. on 6th June 2000 at the latest will be
accepted.
(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče
(mail room), room 105/I.
Sealed envelopes must be clearly labelled “Do not open – Bid For the construction of the expressway section Vipava –
Podnanos.” The sender’s address must be
written on the back of the envelope.
9. Date, hour and location of opening
the bids: public opening of the bids will take
place on 6th June 2000 at 1 p.m. at this
address: Ministry of Transport and Communications, Langusova 4, Ljubljana, in the
Great Hall on the first floor.
10. The amount, type and validity of acceptable bid bonds, if required in this procedure: each bidder must attach to the bid
a bank-guaranteed bid bond covering the
amount of SIT 51,900.000 with a validity of
121 days from the date of the opening of
bids.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: the order shall be
financed from the funds of the Motorway

Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d. and the loan awarded by Autovie
Venete S.p.A.
The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.
12. Legal form required from a group of
bidders for the services to which the public
tender will be awarded: the bidders may act
as individual contractors or as a joint venture with the statement and authorisation of
the leading partner.
13. Requirements concerning the bidder and the financial, business and technical capacities required from the bidder to
be recognised as capable: for recognition
of their capacity, the bidders must attach
the following to the bid: a photocopy from
the court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the activity, credit status, balance sheet or auditor’s report for the last 3 years, personnel
structure and equipment.
14.
15. The criteria for awarding the order,
weight and method of using the criteria (Article 21 – ZJN): the criteria for the selection
shall be the bidder’s price, provided that
the qualification conditions set forth in the
tender documentation are fulfilled.
16. Possible other information about the
tender: expert information shall be forwarded by Oto Rubinič, BSc Civil Eng. – Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
Ljubljana tel. +386-61-17-88-331, fax
+386-61-17-88-332.
17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it
had been issued. The intention of issuing a
public tender was issued on 13 February
1999 Ur. list RS, no. 9/99.
18.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
Ob-26130
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: HC Razdrto – Vipava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: HC Razdrto – Vipava, Vipava – Podananos; objekti.
Obseg ponudebni del
I. Objekt
enota

podvoz (podhod) 3-7/1
ploščati prepust 3-7A/1
ploščati prepust 3-8/1
ploščati prepust 3-9/1
podvoz 3-10/1
ploščati prepust 3-11/1
most 5-2/1
most 5-3/1
Ocenjena
vrednost
470,000.000 SIT.

količina

m2
159,0
m2
23,5
m2
223,0
2
m
207,0
m2
166,5
m2
271,0
m2
178,6
m2 2.056,0
celote

je
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov faze PGD, PZI je vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo (6 mesecev + 2 meseca prekinitve).
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
ing., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 4. 2000 do 12. 5.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca brez
omejitev na spodaj omenjenem naslovu ob
vplačilu nevračljivega zneska v višini 80.000
SIT (vključno z davkom na dodano vrednost)
ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni
valuti. 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 razpisno dokumentacijo”.
Ponudniku bomo na njegovo željo poslali razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 6. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Gradnjo objektov na HC odsek Vipava –
Podnanos“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v I. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 14,100.000 SIT in veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira lastnih sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d. in kredita Autovie Venete S.p.A. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere je bila objavljena
dne 13. 2. 1999, Ur. list RS, št. 9/99.
18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-26131
1. Employer, address, fax no.: Motorway Company in the Republic of Slovenia –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
Branch Office Ljubljana, Einspielerjeva 6,
fax 136-97-46 .
2. Method of selecting the most favourable bidder (Article 3 – ZJN (Public Procurement Act)): public tender for selecting
the contractor without limitations.
3. Location of the execution of works:
expressway Razdrto – Vipava, section Vipava – Podnanos.
4. (a) Type and extent of required construction works, and the estimated value of
the total works and value of the works which
will be awarded individually: Expressway
Razdrto – Vipava, section Vipava – Podnanos from km 12,200 to km 15.6337;
structures
Scope of the Works from the tender:
I. Structures
unit
quantity
underpass 3-7/1
m2
159.0
flat culvert 3-7A/
1m2
23.5
flat culvert 3-8/1
m2
223.0
flat culvert 3-9/1
m2
207.0
underpass 3-10/1
m2
166.5
flat culvert 3-11/1
m2
271.0
bridge 5-2/1
m2
178.6
bridge 5-3/1
m2
2,056.0

The estimated value of the total works is
SIT 470,000.000.
(b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works: the works shall be awarded as
a whole.
(c) Data on the purpose of the construction works, when this also involves preparing the projects: preparing the projects for
the phases of the building application
project (BAP), implementation project design (IPD) is included.
5. (a) Wherever necessary, the acceptability or non-acceptability of versions: versions shall be acceptable.
(b) Can the bidder offer only his version:
besides the tender version, the bidder must
also submit one basic version.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: the final completion period for
the Works is 8 month counted from the day
the Contractor is introduced into Works (6
months + 2 months of interruption).
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: bidders may obtain the tender documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
17-88-331, fax 17-88-332.
(b) Final date for requesting the tender
documentation: the tender documentation
will be available from 21st April 2000 to 12th
May 2000.
(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: the bidders
can obtain the tender documentation for
the selection of the contractor without limitations at the address below, after paying
the non-refundable amount of SIT 80.000
(including VAT), or the equivalent amount in
any convertible currency. The payments
must be made through a bank transfer to
the
bank
giro
account
no.:
50106-601-291863 for payment in SIT,
and to the bank giro account no.: 51774/7
for payment in a foreign currency, at Nova
Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana, on behalf
of the Public Roads Company (Družba za
državne ceste, d.o.o.) with the note “for
tender documentation”.
If requested by the bidder, the documents will be promptly dispatched by courier (DHL etc.), however, at bidders’ expense,
but no liability is taken from us for loss or
late delivery.
Only the bidders purchasing the tender
documentation will be eligible to participate
in the tender procedure.
8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: only those bids handed in by 10
a.m. on 6th June 2000 at the latest will be
accepted.
(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče (mail
room), room 105/I.
Sealed envelopes must be clearly labelled “Do not open – Bid For the construction of the structures on the expressway
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section Vipava – Podnanos.” The sender’s
address must be written on the back of the
envelope.
9. Date, hour and location of opening
the bids: public opening of the bids will take
place on 6th June 2000 at 11 a.m. at this
address: Ministry of Transport and Communications, Langusova 4, Ljubljana, in the
Great Hall on the first floor.
10. The amount, type and validity of acceptable bid bonds, if required in this procedure: each bidder must attach to the bid
a bank-guaranteed bid bond covering the
amount of SIT 14,100.000 with a validity of
121 days from the date of the opening of
bids.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: the order shall be
financed from the funds of the Motorway
Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d. and the loan awarded by Autovie
Venete S.p.A.
The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.
12. Legal form required from a group of
bidders for the services to which the public
tender will be awarded: the bidders may act
as individual contractors or as a joint venture with the statement and authorisation of
the leading partner.
13. Requirements concerning the bidder and the financial, business and technical capacities required from the bidder to
be recognised as capable: for recognition
of their capacity, the bidders must attach
the following to the bid: a photocopy from
the court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the activity, credit status, balance sheet or auditor’s report for the last 3 years, personnel
structure and equipment.
14.
15. The criteria for awarding the order,
weight and method of using the criteria (Article 21 – ZJN): the criteria for the selection
shall be the bidder’s price, provided that
the qualification conditions set forth in the
tender documentation are fulfilled.
16. Possible other information about the
tender: expert information shall be forwarded by Oto Rubinič, BSc Civil Eng. – Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
Ljubljana tel. +386-61-17-88-331, fax
+386-61-17-88-332.
17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it
had been issued. The intention of issuing a
public tender was issued on 13 February
1999 Ur. list RS, no. 9/99.
18.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
Ob-26132
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: HC Razdrto – Vipava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: HC Razdrto – Vipava, Vipava – Podananos; regulacije.
Obseg ponudbenih del:
I. Regulacije
enota količina
Gacka 7-2/1
km
1,016
Vipava 7-3/1
km
0,970
Bela 7-4/1
km
0,233
Močilnik – iztok
kos
1
Zemonski potok 7-5/1 km
0,409
Dupeljski potok 7-6/1 km
0,346
Odvodnik 1 7-7/1
km
0,259
Ocenjena
vrednost
celote
je
165,000.000 SIT,
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 3 mesece od uvedbe izvajalca v
delo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 17-88-331, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 4. 2000 do 12. 5.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca brez
omejitev 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 valuti. 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 razpisno dokumentacijo”.
Ponudniku bomo na njegovo željo poslali razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 6. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste

d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo regulacij na odseku HC Vipava –
Podnanos“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v I. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 4,950.000 SIT in veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: naročilo se financira iz lastnih sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d. in kredita Autovie Venete S.p.A.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel
17-88-331, faks 17-88-332.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere je bila objavljena
dne 13. 2. 1999, Ur. list RS, št. 9/99.
18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-26133
1. Employer, address, fax no.: Motorway Company in the Republic of Slovenia –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
Branch Office Ljubljana, Einspielerjeva 6,
fax 136-97-46.
2. Method of selecting the most favourable bidder (Article 3 – ZJN (Public Procurement Act)): public tender for selecting
the contractor without limitations.
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3. Location of the execution of works:
expressway Razdrto – Vipava, section Vipava – Podnanos.
4. (a) Type and extent of required construction works, and the estimated value of
the total works and value of the works which
will be awarded individually: Expressway
Razdrto – Vipava, section Vipava – Podnanos from km 12,200 to km 15.6337;
waterstream control and relocation.
Scope of the Works from the tender:
I. Waterstream control and relocations
Gacka 7-2/1
Vipava 7-3/1
Bela 7-4/1
Močilnik – iztok
Zemonski potok 7-5/1
Dupeljski potok 7-6/1
Odvodnik 1 7-7/1

unit quantity
km
1.016
km
0.970
km
0.233
piece
1
km
0.409
km
0.346
km
0.259

The estimated value of the total works is
SIT 165,000.000.
(b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works: the works shall be awarded as
a whole.
(c) Data on the purpose of the construction works, when this also involves preparing the projects: preparing the projects is
not included.
5. (a) Wherever necessary, the acceptability or non-acceptability of versions: versions are not acceptable.
(b)
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: the final completion period for
the Works is 3 months counted from the
day the Contractor is introduced into Works.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: bidders may obtain the tender documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
17-88-331, fax 17-88-332.
(b) Final date for requesting the tender
documentation: the tender documentation
will be available from 21st April 2000 to 12th
May 2000.
(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: the bidders
can obtain the tender documentation for
the selection of the contractor without limitations at the address below, after paying
the non-refundable amount of SIT 60.000
(including VAT), or the equivalent amount in
any convertible currency. The payments
must be made through a bank transfer to
the
bank
giro
account
no.:
50106-601-291863 for payment in SIT,
and to the bank giro account no.: 51774/7
for payment in a foreign currency, at Nova
Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana, on behalf
of the Public Roads Company (Družba za
državne ceste, d.o.o.) with the note “for
tender documentation”.
If requested by the bidder, the documents will be promptly dispatched by couri-
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er (DHL etc.), however, at bidders’ expense,
but no liability is taken from us for loss or
late delivery.
Only the bidders purchasing the tender
documentation will be eligible to participate
in the tender procedure.
8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: only those bids handed in by 8 a.m.
on 6 June 2000 at the latest will be accepted.
(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče (mail
room), room 105/I.
Sealed envelopes must be clearly labelled “Do not open – Bid For the execution of the waterstream control and relocations on the expressway section Vipava –
Podnanos.” The sender’s address must be
written on the back of the envelope.
9. Date, hour and location of opening
the bids: public opening of the bids will take
place on 6th June 2000 at 9. a.m. at this
address: Ministry of Transport and Communications, Langusova 4, Ljubljana, in the
Great Hall on the first floor.
10. The amount, type and validity of acceptable bid bonds, if required in this procedure: each bidder must attach to the bid
a bank-guaranteed bid bond covering the
amount of SIT 4,950.000 with a validity of
121 days from the date of the opening of
bids.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of relevant provisions from other documents concerning payments: the order shall be financed
from the funds of the Motorway Company in
the Republic of Slovenia, DARS d.d. and the
loan awarded by Autovie Venete S.p.A.
The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.
12. Legal form required from a group of
bidders for the services to which the public
tender will be awarded: the bidders may act
as individual contractors or as a joint venture with the statement and authorisation of
the leading partner.
13. Requirements concerning the bidder and the financial, business and technical capacities required from the bidder to
be recognised as capable: for recognition
of their capacity, the bidders must attach
the following to the bid: a photocopy from
the court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the activity, credit status, balance sheet or auditor’s report for the last 3 years, personnel
structure and equipment.
14.
15. The criteria for awarding the order,
weight and method of using the criteria (Article 21 – ZJN): the criteria for the selection
shall be the bidder’s price, provided that
the qualification conditions set forth in the
tender documentation are fulfilled.
16. Possible other information about the
tender: expert information shall be forwarded by Oto Rubinič, BSc Civil Eng. – Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
Ljubljana tel. +386 61-17-88-331, fax
+386-61-17-88-332.
17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it
had been issued. The intention of issuing a

public tender was issued on 13 February
1999 Ur. list RS, no. 9/99.
18.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
Št. 011-04-8/00
Ob-26193
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Bresternica–Mariborski otok.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija ceste G1-1 Bresternica–Mariborski otok.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
140,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost 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.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti najkasneje v roku 5 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Rekonstrukcija ceste G1-1 Bresternica-Mariborski otok.” – D. P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila 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 njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom 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 naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-26195
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: postavitev cestnih smernikov na
območju Murske Sobote.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost 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.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti najkasneje v roku 2 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Postavitev cestnih smernikov na območju
Murske Sobote.” – J. P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila 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 njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom 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 naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00
Ob-26198
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Hoče–Areh.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija ceste RT-929 odsek 1332 Hoče–Areh.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
65,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost 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.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti najkasneje do 30. 5. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Rekonstrukcija ceste RT-929 odsek 1332
Hoče–Areh.” – D. P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila 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 njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom 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 naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-26276
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, 6000 Koper, Verdijeva 10,
telefaks: 066/271-021.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper, Žusterna-kopališče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija plavalnega bazena vel.
25 m x 50 m, ki obsega;
– izgradnjo bazenske školjke s prelivom,
– plato širine 3 m okrog bazena,
– kompenzacijski bazen s črpališčem,
vse v skladu s projektom za razpis (PZR).
Ocenjena vrednost del je 140,000.000
SIT.
Izgradnja tribun, prekritje bazena in dokončna ureditev letnega kopališča, ni predmet tega razpisa.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: podrobnejša navodila glede možnosti variantnih ponudb (klasična izvedba v celoti, možnost spremembe
obloge bazena in klasična izvedba v kombinaciji z montažnim bazenom) bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedve: 22. 5.
2000, predvideno dokončanje del: 22. 7.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Koper, Verdijeva 10,
soba 203 (Jožica Vatovec), telefon
066/446-237.
(b) Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 5. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT (virman) s tem,
da bodo ponudniki, ki ne bodo izbrani dobili
povrnjenih 30.000 SIT na svoj žiro račun v
roku 8 dni po vrnitvi razpisne dokumentacije
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, sprejemna pisarna (pritličje
desno).
Ponudbo pošljite ali dostavite v zaprti kuverti z jasno označbo: “Ponudba-ne odpiraj“
ter z navedbo predmeta naročil: “rekonstrukcija plavalnega bazena v Žusterni“ in
naslovom ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 11.30, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti del, ki je veljavna v času veljavnosti ponudbe, to je 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja:
– plačila na podlagi potrjenih začasnih
situacij v roku 60 dni,
– plačilo približno 50% vrednosti investicije v začetku leta 2001.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, kateremu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti svoje ponudbe: 8. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference, cena, rok izvedbe.
Teža in način uporabe meril sta razvidna
iz razpisne dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije lahko
dobijo ponudniki na naslovu: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Koper, Verdijeva 10, kontaktna oseba je Andrej Mažgon, tel. 066/446-260.
17., 18.
Mestna občina Koper
Št. 41405-47/2000 100001 Ob-26286
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport, Ulica Vita Kraigherja 8,
Maribor, 062/221-771.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljudski vrt v Mariboru.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova travnatih površin v Ljudskem vrtu:
– glavno igrišče 8.140 m2,
– pomožno ogrišče 7.140 m2.

Skupna ocenjena vrednost del:
35,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponuba mora biti
izdelana na podalgi razpisne dokumentacije, variante ponudbe niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: dodatnih variant ni.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 25. 5.
2000 do 10. 7. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7 dni od objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport, Ulica Vita
Kraigherja 8, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 13. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 7% od ponudbene
vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo naročila je po končanih delih 60 dni
po izstavitvi računa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo zaradi zdrževanja investitorskega vložka
sklenjena tripartitna pogodba o izvedbi del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ponudnik je lahko gospodarska
družba,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do datuma, ki je določen
za odpiranje ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kompletnost ponudbe, ponudbena cena, reference na podobnih projektih, rok izvedbe,
plačilni pogoji, finančna sposobnost ponudnika, garancijska doba.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport, Ulica Vita Kraigherja 8,
Maribor pri Zmagu Kajbi na GSM
041/647-315.
17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport
Ob-26134
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev,
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja podhoda v km 0+180 AC odseka
Slivnica – Pesnica; priključne ceste nove Zrkovske ceste.
Ocenjena vrednost je 45,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 2 meseca po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 4. 2000 do 12. 5.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 5. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za gradnjo podhoda v km 0+180 AC odseka Slivnica – Pesnica; priključne ceste nove
Zrkovske ceste.“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 5. 2000
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ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,350.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila 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
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Andrej Šeško, univ. dipl. inž. grad. – Družba
za državne ceste d.o.o., Nadzor Slivnica,
tel. 062-605-996, faks 062-605-997.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Št. 657
Ob-25865
V javnem razpisu za obnovo Hribarjevega nabrežja II. faza, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000,
Ob-24836, št. 306/2000 se popravi:
1. V točki 9. pod b. se št. “10“ nadomesti s št. “30“.
2. V točki 10. se “21. aprila“ nadomesti
z “8. maja“.
3. V točki 11. se “21. aprila“ nadomesti
z “8. maja“.
Mestna občina Ljubljana

Št. 351-01-3/2000
Ob-24906
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, tel.
067/280-785, faks 067/280-731.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije IPZ, PGD, PZR, PZI, PEL in
PID za poslovno stanovanjski objekt ob
Postojnski ulici v Pivki, vključno z zunanjo ureditivjo in komunalnimi priključki.
Ocenjena vrednost storitve z DDV znaša
8,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Pivka.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: določbe zakona o graditvi objektov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov, pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.
(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: storitev se oddaja v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variante se ponujajo v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije, lahko pa
ponudijo tudi svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok izvedbe javnega naročila 60 dni (razen PEL in PID).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna, pisarna št. 4, kontaktna
oseba Zvone Černač, tel. 067/280-785,
067/280-732.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave razpisa
do vključno srede 10. 5. 2000 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 12.000 SIT; nakazilo na ŽR št.
52200-652-62004, za razpisno dokumentacijo – projekti Postojnska.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do srede 24. 5.
2000, do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna, pisarna št. 4.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
– izdelava projektne dokumentacije Pivka”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v sredo, 24. 5. 2000, ob 15. uri, v prostorih Stanovanjskega sklada občine Postojna,
pisarna št. 4, Ljubljanska c. 4, Postojna.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni roki 60
dni, ostalo v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija za projektiranje – 60 dni, finančna dokazila o poslovanju v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ostalo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 30 točk,
– idejno projektna zasnova – 30 točk,
– rok izdelave – 15 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
– plačilni in ostali pogoji – 10 točk,
– strokovna usposobljenost – 5 točk.
Najustreznejša ponudba posameznega
merila ima najvišji rang.
18. Druge informacije o naročilu: informacije posreduje kontaktna oseba naročnika Zvone Černač, tel. 067/280-785,
067/280-732.
19., 20.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Št. 03/2000-1
Ob-25744
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tabor, Tabor 25, Tabor,
tel./faks 063/727-236.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev iz šolskega okoliša Občine Tabor v OŠ Vransko in POŠ Tabor.
4. Kraj izvedbe: Šolski okoliš Občine
Tabor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisane in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej ali za vse
relacije. Prednost imajo ponudbe, ki obsegajo vse relacije. Ponudbena cena mora biti
razvidna kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 2000
do 30. 6. 2003 (šolsko leto 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003). Občina si pridržuje pravico do prekinitve pogodbe v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
ali neizpolnjevanja pogojev izbranega izvajalca.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Tabor, Tabor 25, Tabor, kontaktna oseba Lilijana Štor (ob dvigu predložiti dokazilo
o plačilu za razpisno dokumentacijo).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 3. 5. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT: plačilo na ŽR občine, št.
50750-630-10329, namenom nakazila: javni razpis – prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 5. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tabor, Tabor 25,
3304 Tabor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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:
15. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Tabor.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila in mora
biti v veljavi 60 dni po izteku od razpisanega
roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 5. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
19., 20.
Občina Tabor
Št. 414-05-22/00
Ob-25745
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-

herja 25, Kidričevo, kontaktna oseba je
Zdenka Bosak, 062/7990610.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD in PZI za
večnamensko dvorano v Kidričevem (v
ponudbi zajeti projekt športne opreme
in zunanjo ureditev).
Ocenjena
vrednost
naročila
je
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Kidričevo.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se ne more potegovati za posamezno storitev.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: začetek storitve je 3. 7.
2000, dokončanje storitve 30. 9. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25,
Kidričevo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 10. 5. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številka Uradnega
lista RS ter navedba predmeta naročila.
Ponudba se odda po pošti ali na Občini
Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325,
prevzemnica je Zdenka Bosak.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 5. 2000 ob 12.
uri na naslovu naročnika v sejni sobi.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja dokler ne bo izbran ponudnik. Garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
velja 30 dni po preteku pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo poravnal storitev v roku 60 dni po izstavljenem
računu za pretekli mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pismeno obvestilo in
podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
upoštevajo se razpisni pogoji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora veljati do 31. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upoštevajo se merila v razpisnih pogojih (konč-
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na cena, plačilni pogoji, reference ponudnika, druge ugodnosti ponudnika).
18. Druge informacije o naročilu: druge
morebitne informacije o naročilu lahko dobite pri tajniku Občine Janku Hertiš ali Igorju Premužič, tel. 062/7990610 ali na sedežu Občine Kidričevo.
19., 20.
Občina Kidričevo
Št. 677-03-31/00
Ob-25833
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, Ljubljana, telefaks
061/2414269.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava kopij črno belega
in barvnega 35 mm filma iz originala.
Ocenjena vrednost naročila je 9 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: filmski laboratorij.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: kopiranje črno belega in barvnega 33
mm filma iz originala lahko opravlja pravna
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
36. člen zakona o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97, popravek
32/97).
(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: storitev se opravi v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del
takoj po uveljavitvi pogodbe, dela se zaključijo najkasneje do 31. 8. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, Ljubljana, kontaktna oseba je Marjan
Dobernik, tel. 2414202.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2000
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 12. 5. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127 Ljubljana, tajništvo, II. nadstropje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 10. uri v prostorih Arhiva
Republike Slovenije.
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12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z enim izvajalcem.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja cena, brez obračunanega
DDV, po metru kopiranega filma,
– v ceni, brez DDV, po metru kopiranega filma morajo biti všteti prevozni in carinski stroški ter pregled negativov,
– reference,
– rok za izvršitev storitve,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik.
18. Druge informacije o naročilu: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv
Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1,
Ljubljana, kontaktna oseba Marjan Dobernik, tel. 2414202.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – prva objava.
20.
RS, Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije
Št. 1046/2000
Ob-25867
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornji Petrovci, 9203 Petrovci, 069/55-69-001.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dnevni prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolskem letu 2000/2001. Orentacijska vrednost naročila za šolsko leto 2000/2001 je
6,446.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Gornji Petrovci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoz lahko opravlja vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
(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:
a) prevozi šolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolo in iz šole na relaciji Boreča Martinje - Ženavlje - Šulinci - Neradnovci -

Lucova - OŠ Gornji Petrovci (ocenjena vrednost 2,420.000 SIT, avtobus),
b) prevozi šolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolo in iz šole na relaciji Križevci Gornji Petrovci - OŠ Gornji Petrovci (ocenjena vrednost 1,452.000 SIT, avtobus) in
c) prevozi šolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolo in iz šole na relaciji Šulinci Lucova - Ženavlje - Adrijanci - Gornji Petrovci - OŠ Gornji Petrovci (ocenjena vrednost
2,574.000 SIT, minibus ali dva kombija).
Ponudniki lahko kandidirajo za posamezno relacijo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitev
je 1. 9. 2000, datum dokončanja storitev je
30. 6. 2001 (v dnevih ko poteka pouk).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d,
9203 Petrovci, po predhodni najavi na tel.
069/55-69-000.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “ Ponudba - ne odpiraj - šolski
prevozi“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5 % bančne garancije za vrednost ponudbe
od vrednosti storitve, ki mora veljati ves čas
pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.Sprememba cene prevoza otrok se lahko spremeni z aneksom k pogodbi in po potrditvi
občinskega sveta Občine Gornji Petrovci.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum odpiranja.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– cena prevoza na kilometer ,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– kakovost in organizacija ponujene storitve (čas, v katerem se lahko zagotovi nadomestno vozilo zaradi morebitne okvare) in
– druge reference ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203
Petrovci ali po telefonu 069/55-69-000,
kontaktna oseba je župan občine Franc
Šlihthuber.
19., 20.
Občina Gornji Petrovci
Št. 110/2000
Ob-25870
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, 6240 Kozina, faks
066/800-180.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Hrpelje - Kozina za šolsko
leto 2000/2001.
Ocenjena vrednost: 24,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Hrpelje - Kozina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in
7/99) in drugi področni predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali vse relacije.
Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek storitve je 1. 9.
2000, dokončanje storitve 30. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14, 6240 Kozina.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ne.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 5. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2000, ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Hrpelje - Kozina.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zatevana: ne.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe lahko predložijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: glede pravnega satusa ni posebnih
zahtev (v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna osnovna sredstva in kadrovska struktura
zaposlenih.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 18. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZNJ): ponudbena cena, reference za izvajanje tovrstnih
prevozov, usposobljenost in sposobnost ponudnika, druge ugodnosti. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Hrpelje - Kozina.
19., 20.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 64-2/00-41
Ob-25881
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/87-83-011, faks
02/87-83-284.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje šolskih prevozov pri OŠ Neznanih talcev Dravograd
in OŠ Šentjanž pri Dravogradu.
Ocenjena vrednost celotnega naročila:
največ 25,000.000 SIT skupno oziroma cena, fiksna celo šolsko leto.
Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Dravograd.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: 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 osebja odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno deliti po
relacijah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 9. 2000 do 30. 6.

2001, oziroma z možnostjo podaljšanja do
30. 6. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dravograd, urad župana – sprejemna
pisarna, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 15. ure dneva pred rokom za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT je
potrebno
nakazati
na
ŽR
št.
51820-630-25594 sklic na št. 63.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 5. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dravograd, urad župana, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v
zapečatenih kuvertah s pripisom “javni razpis za šolske prevoze”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob
11. uri na sedežu Občine Dravograd.
12., 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za polni km,
– ponudbena cena mesečne vozovnice,
– plačilni rok,
– fiksnost cene.
18. Druge informacije o naročilu: vse dodatne informacije dobite pri vodji referata za
družbene dejavnosti Betki Kolenbrand.
19., 20.
Občina Dravograd
Št. 96-11/00-4-113
Ob-25946
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks
061/125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje računalniške opreme izven garancije, ocenjena
vrednost je ca. 30,000.000 SIT za leto
2000. Vrednost naročila za leto 2001 in
2002 bo določena z aneksom k pogodbi v
skladu s proračunom za leto 2001 in 2002.
4. Kraj izvedbe: Centralna služba, Območne službe in Uradi za delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodilo je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
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za del storitev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante morajo biti
skladne z zahtevami naročnika v razpisni
dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden pričetek naročila je 1. julij 2000, trajanje pa predvidoma do konca leta 2002, z možnostjo podaljšanja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet –
soba 04).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen do petka,
19. maja 2000, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo prevzemnika razpisne dokumentacije in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št. 50106-603-44712
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana, s
pripisom “razpisna dokumentacija – servis
ROIG ZRSZ 2000”. Razpisno dokumentacijo je mogoče prejeti tudi po pošti. V takem
primeru mora interesent poslati zgoraj omenjena pisna dokazila s polnim naslovom na
faks 061/125-98-23 in na podlagi tega
prejme razpisno dokumentacijo priporočeno po pošti.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. maj 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet – soba 04).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. maj 2000 ob 10.15, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, ki mora biti veljavna do 15.
julija 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje opravljati plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo o servisiranju.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. maj
2000, po zaključku odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami naročnika – 15%,
– združljivost opreme z obstoječo v okolju ZRSZ – 20%,
– razmerje cena/kvaliteta ponujene
opreme – 15%,
– dosedanje izkušnje/sodelovanje s ponudniki – 20%,
– razpoložljivost in usposobljenost
ustreznih kadrov – 15%,
– poslovna in finančna solidnost – 15%.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna
oseba
Andrej
Logar,
tel.
061/25-15-834, faks 061/25-15-459.
Vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom
naročnik sprejema do 15. maja 2000 v
pisni obliki na faks 061/25-15-459. Odgovore bo naročnik poslal po faksu vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije do
17. maja 2000.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava javnega
razpisa za to naročilo.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-25899
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec, telefaks 063/710-27-44.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava naloge “Strokovne podlage za poselitev za naselja
Šempeter v Savinjski dolini, Petrovče ter
Griže in njihovih vplivnih območij”, ocenjena vrednost naročila je 8,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje občine Žalec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je v skladu z
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Ur. l. RS, št. 44/97) rezervirana za
dejavnost urbanističnega načrtovanja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št.
18/84, 15/89, Ur. l. SRS, št. 48/90), navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur. l. SRS, št. 20/85),
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Ur. l. SRS, št. 14/85).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne osebe morajo navesti ime in strokovno kvalifikacijo oseb, odgovornih za izvedbo naloge.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi vsa
razpisana dela.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka 29. maj

2000, datum dokončanja 20. november
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Žalec, Oddelku za okolje in
prostor, Savinjske čete 5 v Žalcu, soba št.
38 v II. nadstropju (pri Manci Birsa), vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do vključno 5. maja
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega roka, s potrdilom o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR
občine Žalec št. 50750-630-10238, namen nakazila “Javni razpis za strokovne
podlage”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. maja 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, vložišče, soba št. 42. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za izdelavo strokovnih podlag”, na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 15.
maja 2000 ob 13. uri v sejni sobi občine
Žalec št. 11.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 100.000 SIT z veljavnostjo
30 dni od odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: iz lastnih sredstev
in sredstva Ministrstva za okolje in prostor
za subvencioniranje izdelave občinske prostorske dokumentacije v letu 2000. Kolikor
ne bodo zagotovljena republiška sredstva,
imamo pravico zmanjšati obseg del glede
na razpoložljiva sredstva oziroma odstopiti
od izdelave naloge.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: nosilec ponudbe mora
biti pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki pa lahko k razpisu povabi
zunanje sodelavce. Ponudnik mora podpisati izjavo o strinjanju z razpisno dokumentacijo in o skladnosti ponudbe z razpisno
dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra) in veljavno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, za katero je registriran (pravnomočno odločbo upravnega organa) in
– ostale zahteve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. maj 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference 20%,
– kadrovska zasedba 20%,
– cena 50%,
– predhodne izkušnje naročnika s ponudnikom 10%.
Investitor ima pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot
najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše pogoje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na
razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice
uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije posreduje Občina Žalec, Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve, Manca Birsa, telefon 063/715-313 int. 266.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere o naročilu ni bila objavljena.
20.
Občina Žalec
Ob-25900
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, tel. 068/348-11-00, telefaks
068/348-11-31.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): oddaja javnega naročila z
izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI), gradbeni nadzor in svetovalni inženiring za dozidavo
in adaptacijo Osnovne šole in vrtca v
Velikem Gabru, Veliki Gaber 41, ocenjena vrednost razpisanih del znaša:
11,619.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
b) Navedbe zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov in drugi predpisi navedeni
v razpisni dokumentaciji.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Variantne ponudbe niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: svetovalni inženiring takoj po podpisu pogodbe, PGD in PZI do
30. 6. 2000, gradbeni nadzor po terminskem planu gradnje, pričetek avgust 2000,
končanje avgust 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Trebnje, Goliev trg 5, kontaktna oseba
Danica Grandovec, tel.068/348-11-26.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000 SIT na žiro račun Občine Trebnje
52120- 630- 40206, s pripisom: Razpisna
dokumentacija – OŠ Veliki Gaber.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje do 8. 5. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, z oznako ”Ponudba –ne
odpiraj- OŠ Veliki Gaber”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000
ob 13.30, v mali sejni sobi, Goliev trg 5,
Trebnje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
da, bianco menica.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo se bo izvrševalo v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno- poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne
pri naročniku.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 5. 2000
po 13.30.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena - 60%,
– reference ponudnika s področja, ki je
predmet razpisa - 30%,
– dodatne ugodnosti, če jih ponudi 10%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo ponudniki
na naslovu naročnika pri Branki Kržič ali
Danici Grandovec, telefon 068/348-11-24,
348-11-26.
19., 20.
Občina Trebnje
Št. 044-04/96-1/8
Ob-25958
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
01/4258-160.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje fotokopirnih strojev v zahtevani količini, vrsti in v
dogovorjeni kvaliteti za potrebe Državnega zbora.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
20,000.000 SIT (10,000.000 SIT letno).
4. Kraj servisiranja: Republika Slovenija
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo se razpisuje
za obdobje dveh let, in sicer predvidoma od
junija 2000 do junija 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v recepciji Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana (Iztok Potočnik).
(b) Datum, do kdaj je potrebno predložiti
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delavnik od 25. 4.
2000 do 12. 5. 2000 med 10. in 12. uro
dopoldan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ob predložitvi pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije v dveh izvodih in
potrdila o plačilu stroškov razmnoževanja in
pošiljanja razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT na ŽR št. 50100-637-55237,
sklic 28-12114-714199 (položnica ali virman). Na pooblastilu morata biti navedeni
številka žiro računa in davčna številka ponudnika zaradi izstavitve računa za plačilo
razpisne dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 12. 5. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti na
naslov Republika Slovenija Državni zbor, Komisija za vodenje postopka za izbiro servisiranja fotokopirnih strojev za potrebe Državnega zbora RS (Iztok Potočnik), Šubičeva
4, 1000 Ljubljana.
Lahko so tudi osebno vročene do istega
roka v recepciji Državnega zbora.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 5. 2000 ob 9. uri
v prostorih Državnega zbora RS, Šubičeva
4, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtev.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega sattusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila in izjave, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko odstopijo od ponudbe najkasneje do
16. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in način vrednotenja so določeni v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri
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Iztoku Potočniku, tel. 01/4761-207, vsak
delavnik od 25. 4. 2000 do 12. 5. 2000
med 9. in 11. uro dopoldan.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis je bil objavljen dne 17. 3. 2000 pod št. Ob-23548,
objava o izidu pa ni bila objavljena, ker je na
razpis prispela samo ena ponudba.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 634-1/00-321
Ob-25989
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predlogi razvojno-raziskovalnih nalog naj bodo naravnani
predvsem na naslednje tematike:
– racionalizacija upravljanja, graditve in
vzdrževanja cest,
– zagotavljanje varnosti cestnega prometa,
– varovanje okolja pri uporabi, vzdrževanju in graditvi cest.
Skupna višina razpoložljivih finančnih
sredstev v letošnjem letu je 28,000.000
SIT.
4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora v skladu z navodili za pripravo
ponudbe, navedenimi v razpisni dokumentaciji, navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo naloge.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naloge se lahko zaključijo v letošnjem letu ali pa so večletne.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, telefaks 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 dokumentacijo 3.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. maj 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj! Ponudba
na javni razpis za zbiranje predlogov razvojno-raziskovalnih nalog”, številka objave tega
javnega razpisa.
Na drugi strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov ponudnika.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30.
maja 2000 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba
220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: pri ponudbah, katerih vrednost
presega 25,000.000 SIT, mora biti priložena bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od ocenjene vrednosti ponudbe.
Garancija mora veljati vsaj še 90 dni po
odpiranju ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
pravilniku o postopku za izvrševanje prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
91/98 in 9/99).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
k ponudbi priložiti dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila:
Pri izboru bodo upoštevana naslednja
merila:
točke

1. Obrazložitev naloge
· Predstavitev problematike
· Najnovejša spoznanja in izkušnje s področja naloge v svetu in pri nas
· Izhodišč· a za izvedbo naloge
2. Opis naloge
· Cilji naloge
· Pričakovani rezultati in njihova uporabnost za naročnika
3. Predstavitev ponudnika
· Sposobnosti ponudnika (reference, opremljenost)
· Predstavitev odgovornega nosilca
· Akademski naziv odgovornega nosilca
4. Vključenost naloge v mednarodne projekte
5. Nadaljevanje preteklih nalog
6. Dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom
7. Rok izdelave
8. Cena ponudbe

0–15
0–30
0–15
0–5
0–5
0–5
0–5
0–10
0–10
–

Cena ponudbe bo pri izbiranju predlogov
upoštevana šele po točkovanju v skladu merili. Glede na doseženo število točk, bo oblikovan prednostni red predlogov. Prednost
bodo imeli tisti predlogi, ki bodo prejeli večje
število točk. Glede na razpoložljiva finančna
sredstva, prednostni red in ceno, bodo izbrani tisti predlogi, ki bodo najbolj ustrezali
naročniku in njegovim zahtevam iz razpisa.
Merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: naročnik bo dodatne informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov : Direkcija RS
za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ponudniki bodo o izidu tega javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Direkcija RS za ceste

Ob-25955
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana,
faks: 01/425-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: grafična priprava in tisk
publikacij zavoda (zloženke, brošure,
knjige, obrazci, itd.).
Orientacijska vrednost naročila je 50 milijonov tolarjev v letu 2000. V letu 2001 bo
dodeljena enaka višina sredstev oziroma
usklajena z razpoložljivimi sredstvi določenimi s poslovnim načrtom Zavoda.
4.
5. a), b), c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki potegujejo tudi samo za

del storitev: ponudnik mora storitve zagotavljati v celoti v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dve leti, to je od 1. 6.
2000 do 31. 5. 2002.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v vložišču (v
kleti, soba št. 4) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana,
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati v vložišču od 25. 4.
2000 do 12 5. 2000 vsak delovni dan v
času od 10. do 12. ure.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 26. 5. 2000 do
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10. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, bi
bodo prispele po pošti ali bodo vročene
osebno do navedene ure in dne v vložišče
Zavoda (v kleti, soba št. 4).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj!”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS z navedbo predmeta naročila
“Grafična priprava in tisk publikacij”. Na kuverti mora biti jasno označen tudi natančen
naziv pošiljatelja in naročnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 2000 ob
10.15 v sejni sobi v kleti Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za finančno zavarovanje resnosti ponudbe predložiti bančno garancijo
v višini 10 % orientacijske vrednosti naročila. Veljavnost bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti do 15. julija 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik storitev
bo zagotovil plačilo v skladu s proračunom
Republike Slovenije, Navodili za izvrševanje
proračuna RS in pravilnikom o postopkih za
plačilo iz proračuna. Sredstva za izvedbo
storitev bo Zavod zagotavljal in izplačeval v
okviru finančnih možnosti posameznega
proračunskega obdobja.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jo mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost, ki se nanaša na predmet naročila. Zahteve za priznanje sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
Poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo ponudniki ponudbi predložiti
tudi:
– bonitetne obrazce BON 1 in BON 2 ali
BON 3, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma ponudbe,
– za samostojne podjetnike – fotokopijo
davčne napovedi za leto 1999.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– višina in fiksnost cen:
Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 10.000 SIT nad
najnižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka za vsako vrsto publikacije posebej. Najugodnejšega ponudnika dobimo z izračunom
povprečja vseh tako dobljenih točk.
– rok dobave (šteje se od podpisa pogodbe):
· od 2 – 5 dni
100 točk,
· od 6 – 8 dni
70 točk,
· od 9 – 10 dni
50 točk,
· daljši od 10 dni
30 točk.
– plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši
plačilni rok):

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

· od 30 - 35 dni
20 točk,
· od 35 – 40 dni
30 točk,
· od 40 – 45 dni
40 točk,
· od 45 – 50 dni
50 točk,
· od 50 – 55 dni
60 točk,
· od 55 – 60 dni
70 točk,
· od 60 – 65 dni
80 točk,
· od 65 – 70 dni
90 točk,
· nad 70 dni
100 točk.
– dodatne ugodnosti: vrednotijo se druge
ugodnosti in storitve, ki jih nudi ponudnik naročniku. Število točk po tej postavki je maksimalno 50 točk po oceni strokovne komisije.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko pisno zahtevajo informacije
na naslov Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana najkasneje do
17. 5. 2000.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 34401/5/2000
Ob-25965
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, faks 063/731-769.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: “izdelava, dobava in postavitev:“
1. usmerjevalnih tabel za pomembnejše objekte, institucije,
2. smerokazov za označevanje
ulic, podjetij,
3. stebrov za zastave.
Ocenjena vrednost naročila je 8 mio SIT.
4. Kraj izvedbe del: Mesto Laško.
5. a), b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitev: ponudniki morajo v ponudbi navesti strokovno kvalifikacijo osebja odgovornega za izvedbo
storitve, njihove reference ter pravno registracijo pravne osebe.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi za del
storitve: ponudniki se ne morejo potegovati
samo za del storitve. Naročnik bo izbral za
vse tri sklope enega izvajalca storitve.
7. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto.
8. Datum pričetka storitve: julij 2000, dokončanje storitve: marec 2001.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo oddelek za GJS, okolje in prostor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je možen do vključno 3.5.
2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je na razpolago za
10.000 SIT; plačilo po položnici ali na, blagajni občine Laško na račun št.
50710-630-10131.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23.5. 2000 do 10.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000, ob 12. uri, v sejni sobi občine
Laško. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja predložiti pisna pooblastila.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: plačila se bodo izvedla po uspešno opravljenem prevzemu za posamezen sklop v času 60-90 dni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki
ali gospodarske družbe z izkazanimi referencami, ki so identične javnemu razpisu.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Oddelku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 731-122 med 10.
in 12. uro, do 18. 5. 2000.
Občina Laško
Št. 151/2000
Ob-25992
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor RS,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, telefaks:
178-74-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil (periodičnih publikacij) z
okoljsko in prostorsko vsebino, ocenjena
vrednost naročila je 3,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka: januar
2000, datum dokončanja: december 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c.
48, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Milena Janežič, tel.: 061/178-73-35, 2. nadstropje, oziroma vložišče, 2. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 5. 2000.
(c)
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2000 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, vložišče – 2. nadstropje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 10. uri, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
2. nadstropje (velika sejna soba).
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira razpisano delo v celoti iz sredstev proračuna
RS in poravnava plačila v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil pogodbe
za razpisan projekt z izbranimi ponudniki.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik, posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima strokovne reference.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 11. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– prispevek glasila k širjenju zavesti o varstvu okolja, ohranjanju narave ter trajnostni
rabi prostora,
– prispevek glasila k razvoju izobraževanja nasploh ter prispevek k strokovnemu izobraževanju na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter trajnostni rabi prostora,
– strokovna usposobljenost članov uredništva (reference),
– prispevek k obveščanju o posameznih
strokovnih vprašanjih,
– prispevek k pretoku ali izmenjavi
znanstveno-strokovnih informacij,
– estetski videz javnega glasila,
– predvidena naklada.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o razpisanem projektu lahko potencialni ponudniki dobijo na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika
je Milena Janežič, telefon: 061/178-73-35,
elektronska pošta: milena.janezic@gov.si.
Ponudniki bodo o ponudbi obveščeni v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-25996
1. Naročnik: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, faks
066/800-180.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
a) izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZI za izgradnjo komunalne infrastrukture v Obrtni coni Hrpelje;
b) izvajanje inženiring storitev in strokovnega nadzora nad izgradnjo.
Vrednost naročila: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Hrpelje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
es lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
samo za storitev v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje projektne domumentacije v 45 dneh.
Inženiring storitve in strokovni nadzor za
ves čas gradnje (predvidoma do 31. 12.
2000).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14, 6240 Kozina.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: dvig dokumentacije je
mogoč osebno do 5. 5. 2000 vsak delavnik
med 7.30 in 11. uro, proti predložitvi overjenega dokazila o vplačilu stroškov razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR
51420-630-90067.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta14, 6240 Kozina, tajništvo.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2000 ob 9. uri pri naročniku.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti in
veljavnostjo do roka veljavnosti ponudbe, ki
ne sme biti krajši od 60 dni po odpiranju.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik ali skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe po poteku skrajnega
roka za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena (0 – 65 točk),

2. reference na podobnih delih (0–10
točk),
3. splošne reference (0–10 točk),
4. kadrovska zasedba (0–10 točk),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0–5 točk),
6. konkurenčnost cen: pri vrednotenju
posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z
vplivnostnim faktorjem 0,65, tako dobljeni
zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista, ki
doseže najvišji rezultat po vseh vrednotenjih.
18., 19., 20.
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-26008
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava investicijskega programa z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in idejnega projekta
za gradnjo nove osnovne šole na Ptuju.
Skupaj ocenjena vrednost naročila v znesku: 4,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ptuj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni
dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da, navodila in
obrazci so predmet razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo samo v celoti, ponudbena cena mora biti
razvidna tudi za posamezne sklope.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek: 1. 6. 2000,
dokončanje storitve: investicijski program z
dokumentom identifikacije investicijskega
projekta: 1. 7. 2000, idejni projekt arhitekture: 1. 8. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1/III, Ptuj, tel. 062/772-731
pri Valentini Golob.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
12. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, v zapečateni in oštevilčeni kuverti s pripisom “Izdelava investicijskega programa in idejni projekt arhitekture za gradnjo nove osnovne šole” in “ponudba – ne odpiraj” ter številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 5. 2000 ob
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13. uri v prostorih Mestne občine Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg
1/III, Ptuj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja, dokler ne bo izbran ponudnik.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 20% plačila v roku 60 dni
od oddaje investicijskega programa z dokumentom identifikacije investicijskega projekta,
– 80% plačila v roku 60 dni od oddaje
idejnega projekta arhitekture.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisno obvestilo in podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: iz
razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe po roku, ki je določen za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upoštevajo se merila v razpisni dokumentaciji (cena, plačilni pogoji, reference, rok izdelave).
18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko dobite od dneva
objave tega naročila do 12. 5. 2000 do 15.
ure na Mestni občini Ptuj, Skupna občinska
uprava, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731
pri Kostji Kolarič, urbanist, OŠ Olge Megli,
Prešernova 30, Ptuj, tel. 062/779-008 pri
ravnatelju Ervinu Hojker.
19., 20.
Mestna občina Ptuj
Št. 64-2/00-41
Ob-26009
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dravograd, Trg 4. Julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/87-83-011, faks
02/87-83-284.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje šolskih prevozov
pri OŠ Neznanih talcev Dravograd in OŠ
Šentjanž pri Dravogradu. Ocenjena vrednost celotnega naročila: največ 25,000.000
SIT skupno, oziroma cena, fiksna celo šolsko leto.
Podrobnejši opis storitev (po relacijah) se
nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Dravograd.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: 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 osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
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del storitev: ponudbo je možno deliti po relacijah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 9. 2000 do 30. 6.
2001 oziroma z možnostjo podaljšanja do
30. 6. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dravograd, urad župana – sprejemna
pisarna, Trg 4. Julija 7, 2370 Dravograd.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od dneva objave do 15.
ure dneva pred rokom za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT je
potrebno
nakazati
na
ŽR
št.
51820-630-25594 sklic na št. 63.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dravograd, urad župana, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v zapečatenih kuvertah s pripisom “javni razpis
za šolske prevoze”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob
11. uri na sedežu Občine Dravograd.
12., 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za polni km,
– ponudbena cena mesečne vozovnice,
– plačilni rok,
– fiksnost cene.
18. Druge informacije o naročilu: vse dodatne informacije dobite pri vodji referata za
družbene dejavnosti Betki Kolenbrand.
19., 20.
Občina Dravograd
Št. 92
Ob-26010
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Golnik, 064/469-442.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: pranje perila z najemom prostorov, opreme in inventarja pralnice ter
prevzem delavcev pralnice.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
47,600.000 SIT letno (DDV je vključen).
4. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki bodo morali predložiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogojev za
opravljanje navedene dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN in dru-

gi predpisi s področja JN, pravilnik o ukrepih
za varstvo pred širjenjem okužbe znotraj
zdravstvenih organizacij in drugi predpisi s
področja zdravstvenega varstva.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: imena
osebja in strokovne kvalifikacije morajo biti
navedene.
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudba mora biti izdelana na način
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek predvidoma
1. 9. 2000, dokončanje 1. 9. 2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Golnik-KOPA, uprava bolnišnice, Roman Potočnik, tel. 064/469-444.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem
nakazilu
na
ŽR
št.
51500-603-34158.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave, Ksenija Podržaj, tel. 064/469-441.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj – Ponudba za
pranje perila z najemom prostorov, opreme,
inventarja in prevzema delavcev pralnice Bolnišnice Golnik-KOPA in z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v vrednosti 2,000.000 SIT z veljavnostjo
do dneva veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji (pogodba).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba sklenjena za
čas 3 let.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpisnih
pogojih naročnika.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 5. 6. 2000
od 12. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(1–5 točk), plačilni pogoji (0–5 točk), reference (0–2 točki), obseg prometa v letu
1998 oziroma 1999 (0–2 točki).
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18. Druge informacije o naročilu: pojasnila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo ponudnikov.
19., 20.
Bolnišnica Golnik-KOPA

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 17. 3. 2000 pod št.
23-1/2000, objava o izidu pa dne 21. 4.
2000.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Ob-26012
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, 062/779-069.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: tiskanje obrazcev.
ocenjena vrednost: 2,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik se lahko poteguje le
za storitev v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik variantne
ponudbe ne bo upošteval.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi samo
svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 24 mesecev, predvidoma od junija 2000 do maja 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni
zavod Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Potrčeva 19 A, 2250 Ptuj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 11. 5. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik z virmanom na žiro račun št. 52400-603-31322
pri APP Ptuj s pripisom “javni razpis”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
Ptuj, tajništvo, Potrčeva 19 A, 2250 Ptuj, v
zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba”, z navedbo številke objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ali številke Uradnega lista RS in predmeta javnega naročila.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 9. uri na naslovu: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 A,
Ptuj, v pisarni direktorja.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: javno naročilo bo oddano samo enemu izvajalcu.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, reference 10%.
18., 19.

Št. 46/00
Ob-26019
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, faks 061/480-664 ali
061/317-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: obnova elektroopreme na
črpališčih odpadne vode JP VO-KA Ljubljana;
– dobava in montaža stikalnih blokov,
– zamenjava kabelske inštalacije in obnova zaščitne ozemljitve,
– obnova razsvetljave ter servisnih porabnikov,
– dobava in montaža opreme za prenos
podatkov – telemetrija.
4. Kraj izvedbe:
– ČP Kozarje 1,
– ČP Kozarje 2,
– ČP Gameljne,
– ČP Tacen,
– ČP Škofljica 1.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudbe lahko oddajo samo izvajalci,
katerih osnovna dejavnost je izvajanje elektroinštalacij na industrijskih objektih.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: izvajalec bo
moral upoštevati tehnične pravilnike in standarde ter predpise iz varstva pri delu, ki so
navedeni v projektni dokumentaciji in so v
veljavi na področju Republike Slovenije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in izobrazbo vseh oseb,
ki so vključene v izvedbo naročila.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: storitve se oddajo v celoti.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: variantnih ponudb naročnik ne bo
priznal.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– začetek trajanja naročila: od podpisa
pogodbe s strani naročnika,
– konec trajanja naročila: 75 koledarskih
dni od dneva uvedbe v delo.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10,
Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku,
tel. 061/47-29-473, faks 061/317-851.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na račun št.
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) – ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov, telefon, faks in priimek ter ime kontaktne osebe.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg 10 (vložišče).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 8. uri v prostorih JP VO-KA,
Krekov trg 10, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 750.000 SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik je dolžan izvajalcu poravnati račune v roku 15 dni od
dneva potrditve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba in ostala razpisna
dokumentacija (JN 46 obka/2000).
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Št. 228-02-7/00
Ob-26025
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-5579.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izbira izvajalca varnostno
receptorske službe poslovnega objekta
Langusova 4 v Ljubljani.
Ocenjena vrednost naročila znaša
24,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Langusova 4, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: pridobljena in veljavna licenca za opravljanje storitev fizičnega varovanja premoženja.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu z
razpisnimi pogoji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik mora ponuditi celotno
razpisano storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne more
predložiti variantne ponudbe.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: 1. 6.
2000, dokončanje storitve: 31. 5. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
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27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, ali pri
Alešu Ponikvarju, tel. 01/478-54-96,
478-55-65, faks 01/478-55-79.
(b) Datum, od kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 25. 4. 2000, vsak
delovni dan od 9.30 do 10.30.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni
zahteve.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja in licenca za
opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 12. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference ponudnika pri opravljanju
predmetnih storitev (od 0 do 46 točk),
2. plačilni pogoji, ki jih nudi ponudnik
naročniku (0,1 točke za vsak dan daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za
60 dni),
3. ponudnik razpolaga z veljavnim certifikatom kakovosti (ISO 9001, ISO 9002),
za opravljanje predmetnih storitev (10 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku (3 točke),
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 4
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.
5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 19. 5. 2000.
19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Št. 947-02-14/2000
Ob-26039
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, telefaks
061/2415-344.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dnevno čiščenje poslovnih
prostorov Statističnega urada Republike
Slovenije v skupni izmeri 3.409 m2, ocenjena vrednost naročila je 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb ni.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 2. 6.
2000, čas trajanja storitve: do 31. 5. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, tel. 061/2415-124.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 2000, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, čiščenje poslovnih prostorov“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi, na naslovu Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 22. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (0-70
točk),
2. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),
3. fiksnost cene za opravljanje storitev
(5 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0-5 točk).
5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 4., se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišji rezultat.
Način uporabe meril in pomen posameznega merila, ki se bodo uporabljala pri ocenjevanju ponudb, sta razvidna iz razpisne dokumetacije.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 13.6. 2000.
19., 20.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 90105-5/2000-2
Ob-26045
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet razpisa je izvedba
geodetskih meritev.
3.1. izmera nivelmanskega poligona
Bohinjska Bistrica - Stara Fužina - Bitnje.
3.2. izmera nivelmanskega poligona
Lendava - Dolga vas.
Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 2000:
za nalogo pod točko 3.1. okvirna vrednost znaša 2,250.000 SIT,
za nalogo pod točko 3.2. okvirna vrednost znaša 750.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Bohinj in Lendava.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo lahko opravljalo le izvajalci geodetskih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski dejavnosti.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno
v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za
posamezne naloge navedene pod točko 3.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za obdobje od podpisa
pogodbe do 30.10. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,
Nives Jurcan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nalogo financira naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe po 15. 5. 2000
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba
Matija Medved, telefon št. 178 48 63.
19. Datum predhodne objave namere o naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
Št. 363-1/00
Ob-26056
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, številka telefaxa 132-41-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: najem poslovnih prostorov
v okvirni skupni površini 300 m2 za uporabnika Davčni urad Nova Gorica, Izpostava Tolmin v območju ožjega mestnega jedra mesta Tolmin.
Ocenjena vrednost naročila znaša
9,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Tolmin.
Posebne zahteve naročnika: v primeru, da
bo ponudnik oziroma posrednik predložil več
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ponudb za najem različnih nepremičnin, mora
biti vsaka ponudba izdelana na originalni razpisni dokumentaciji, vsaki ponudbi morajo biti
priložene vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mora biti oddana v svojem ovitku.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve je takoj
po sklenitvi pogodbe o primopredaji prostorov, vendar najkasneje s 1. 9. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana, kontaktna oseba Jakše
Karin, tel. 178-3814 in telefaks 132-41-09.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2000, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Dodatna pojasnila se posredujejo le pisno na osnovi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posredujejo
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasnila
lahko ponudniki zahtevajo najkasneje do
(vključno) 3. 5. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana – pritličje, soba P4, Jakše Karin.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni
zahteve.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja, v katero spada izvedba
javnega naročila,
– finančna sposobnost (bonitetni obrazci
BON1 oziroma BON2 oziroma BON3),
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 10. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (od 0-70 točk),
3. spreminjanje cen (0-10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0-10 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih.
18.) Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje do 24. 5. 2000.
19.,20.
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-26057
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona in telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava investicijskega programa z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in projektne dokumentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo
in prizidek OŠ Ljudski vrt, podružnica
Grajena na Ptuju. Skupaj ocenjena vrednost naročila v znesku: 6,000.000 SIT
4. Kraj izvedbe: OŠ Ljudski vrt, PŠ Grajena, Grajena 60, 2250 Ptuj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: v razpisni
dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da, navodila in obrazci so predmet razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo samo v celoti, ponudbena cena mora biti
razvidna tudi za posamezne sklope.
7. (a)
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– pričetek: 15. 6. 2000.
– dokončanje storitve: investicijski program z dokumenti identifikacije investicijskega projekta: 1. 7. 2000,
– projektna dokumentacija PGD: 21. 7.
2000,
– projektna dokumentacija PZI: 21. 8.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1/III, Ptuj, tel.062 772 731
pri Valentini Golob.
(b) Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: žiro račun 52400-630-20701 v
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višini 5.000 SIT, s pripisom “investicijski program in projektne dokumentacije PGD, PZI
Grajena“.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, v zapečateni in oštevilčeni kuverti s pripisom “Izdelava investicijskega programa in
projektne dokumentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo in prizidek OŠ Ljudski vrt podružnica Grajena“ in “ponudba – ne odpiraj“
ter številko objave tega javnega razpisa.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 2000 ob
12. uri v prostorih Mestne občine Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg
1/III, Ptuj.
12. Znesek, vrsta in trajanja veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja, dokler ne bo izbran ponudnik.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih:
– 33% plačila v roku 60 dni od oddaje
investicijskega programa z dokumentom
identifikacije investicijskega projekta,
– 33% plačila v roku 60 dni od oddaje
dokumentacije PGD,
– 34% plačila v roku 60 dni od oddaje
dokumentacije PZI.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisno obvestilo in podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: iz
razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe po roku, ki je določen za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upoštevajo se merila v razpisni dokumentaciji (cena, plačilni pogoji, reference, rok izdelave).
18. Druge informacije o naročilu:
– druge informacije o naročilu lahko dobite od dneva objave naročila v Uradnem
listu RS do 12. 5. 2000 do 12. ure na:
– Mestni občini Ptuj, Skupna občinska
uprava, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731
pri Kostji Kolarič, urbanist,
– OŠ Ljudski vrt, Župančičeva 10, Ptuj,
tel. 062/745-162 pri ravnateljici Tatjani Vaupotič.
Mestna občina Ptuj
Ob-26058
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 64-582.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo in izgradnjo nadzornega sistema za geotehnično opazovanje
(monitoring) nestabilnih področij in nadzor
objektov ter naprav na področju Rudnika Zagorje v zapiranju.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dobava in izgradnja nadzornega sistema za geotehnično opazovanje
(monitoring) nestabilnih področij in nadzor objektov ter naprav na področju Rudnika Zagorje v zapiranju – vrsta in količina
blaga ter potrebne storitve so razvidne iz tehnične dokumentacije, ki je priloga k razpisni
dokumentaciji, obsega pa rudarska dela in elektrotehnična dela v vrednosti 103,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: javno naročilo mora biti izvedeno v skladu z zakonom o
varstvu pri delu, odredbi o tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah.
(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. Grajska 2,
1410 Zagorje ob Savi, Jasna Marinšek (tajništvo) tel.: 0601/64-100 telefaks:
0601/64-582.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 2000 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 35.000
SIT na žiro račun št. 52720-601-18631,
sklic na številko 10.1.39. V znesku je vračunan 19% davek na dodano vrednost.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 12. uri, Rudnik Zagorje v
zapiranju d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi,
1410 Zagorje ob Savi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri, to je 6. 7. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačila se izvajajo v
skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in Navodila k izvrševanju proračuna v skladu z razpisno dokumentacijo.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančnoposlovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa,

– imajo usposobljene lastne kadre za dela na protieksplozijsko zaščitenih napravah in
instalacijah,
– imajo spričevalo o usposobljenosti za
proizvodnjo, servisiranje in popravila električnih naprav v protieksplozijski zaščiti, izdano s
strani Urada za standardizacijo in meroslovje
RS pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo za
uspešno izvedbo javnega razpisa.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 19. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena blaga in storitev – 12 točk
(25%),
2. reference zaposlenih kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila –
10 točk (21%),
3. reference ponudnika s področja avtomatizacije industrijskih sistemov – 6 točk
(12%),
4. reference s področja avtomatizacije
sistemov z uporabo GSM omrežja – 6 točk
(12%),
5. servisne storitve in odzivni čas –
6 točk (12%),
6. rok plačila – 4 točke (8%),
7. kvaliteta – 3 točke (6%),
8. celovitost in skladnost ponudbe –
2 točki (4%).
18., 19., 20.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Ob-26089
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, telefaks 0601/26-205.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta in opis zahtevanih del in ocenjena vrednost posamičnih del, ki se bodo oddajala posamično: izvedba vzdrževalnih
del v večstanovanjskih objektih na območju Občine Trbovlje, in sicer:
A) vodovodna dela – ocenjena vrednost
12,000.000 SIT,
B) krovsko-kleparska dela – ocenjena
vrednost 12,000.000 SIT,
C) mizarska dela – ocenjena vrednost
9,000.000 SIT,
D) elektroinstalacijska dela – ocenjena
vrednost 6,000.000 SIT,
E) slikopleskarska dela – ocenjena vrednost 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: območje Občine Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
delno storitev: posamične storitve, za katere
se lahko potegujejo ponudniki so:
– vodovodna dela,
– krovsko-kleparska dela,
– mizarska dela,
– elektroinstalacijska dela,
– slikopleskarska dela.
7. (a), (b)
8. Rok začetka in dokončanja del: rok
začetka del: julij 2000, rok dokončanja del:
junij 2001.
9. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje –
kontaktna oseba Uroš Kuhar, tel.
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03/56-26-305, faks 03/56-26-205, GSM
041/745-808.
(b) Datum in ura, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo interesenti lahko dvignejo od objave v Uradnem listu RS do 11. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred prevzemom razpisne dokumentacije mora prevzemnik nakazati na blagajni Spektra ali na ŽR 52700-601-14536,
po 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem razpisu, morajo predložiti
pisno ponudbo in dokazila o sposobnosti do
29. 5. 2000 do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti , označena z napisom: “Ne odpiraj –Ponudba za vzdrževalna
dela”, na naslov: Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Simona Skobe.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 5. 2000
ob 14. uri, na naslovu: Spekter, d.o.o., Trg
revolucije 7, Trbovlje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: garancija banke.
13., 14.
15. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: zahteve so
navedene v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila so navedena v
razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Spekter, d.o.o., Trbovlje
Ob-26090
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: UPRA STAN, d.o.o., po pooblastilu
Stanovanjskega sklada občine Ruše, Ul.
Ruške čete 3, 2342 Ruše.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: ureditev treh stanovanj v Lovrencu na Pohorju.
4. Kraj izvedbe: Lovrenc na Pohorju, Sp.
Trg 2.
Ocenjena vrednost del je 14,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe
obsega del, glede na višino pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodnine.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: dejavnost gradbeništva.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno
v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: razpisana dela se bodo oddala
skupaj, pod pogoji, navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
7. (a)

Št.

34-35 / 21. 4. 2000 / Stran 3383

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 7. 2000. Rok dokončanja del je predviden v treh mesecih.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UPRA
STAN, d.o.o., Ul. Ruške čete 3, 2342 Ruše,
(kontaktna oseba Fleisinger Zdenka),
062/66-88-300.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2000 do 14.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu za stroške razpisa v višini 15.000 SIT
na ŽR 51800-601-111421.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti do 11. 5. 2000 do 14. ure v zaprti
kuverti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UPRA STAN, d.o.o., Ul.
Ruške čete 3, 2342 Ruše.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pravočasno prispele ponudbe se bodo javno
odpirale dne 15. 5. 2000, na sedežu UPRA
STAN, d.o.o., Ul. Ruške čete 3, ob 10. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni
zahtevano.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa dela oddal
enemu izvajalcu skladno s pogoji razpisne
dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) registracija podjetja, oziroma potrdilo o vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
b) potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih dajatev (potrdilo DURS, oziroma obrazec
BON 1 in BON 2 ali BON 3),
c) ustrezna dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, od katerega ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod
11. točko.
19., 20.
UPRA-STAN, d.o.o., Ruše
Št. 012-1/00-2
Ob-26091
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljen javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju občine Mozirje v zasebnih in državnih gozdovih v letu 2000.
Ocenjena vrednost 9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Mozirje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifični poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti na posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje
31. 10. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje,
tel. 063-833-255 Vinko Jeraj, po predhodni
najavi.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 2000, z dostavo potrdila o predhodnem vplačilu dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, na ŽR Občine
Mozirje, št. 52810-630-10098, plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba predložiti do 5. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, tajništvo, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 5. 2000 ob 13. uri v
sejni sobi občine Mozirje, Savinjska c. 7,
3330 Mozirje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni
zahtev.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: po roku za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21.čl. ZJN): skupna vrednost
razpisanih del do 60 tč., reference do 10 tč.,
ustreznost delovnih sredstev do 10 tč., rok
plačila do 5 tč., fiksnost cen do 10 tč., posebne ugodnosti do 5 tč. Podrobnejša opredelitev kriterijev je v razpisni dokumentaciji.
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18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Občini Mozirje, Savinjska
cesta 7, Mozirje.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradni list št. 26, z dne
24. 3. 2000, pod številko objave 23946,
objava o izidu pa dne 21. 4. 2000.
Občina Mozirje
Št. 60-1360/00
Ob-26119
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto, tel. 068/321-514,
telefaks: 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in ocenjena vrednost naročila: izdelava programskih modulov za
tri delovne postaje, izobraževanje osebja naročnika (5 oseb), svetovanje naročniku pri nabavi strojne opreme za GIS,
tehnična podpora (telefonska in modemska) v času uporabe GIS-a.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
5.000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. (a), (b), (c).
6. Navedba posamični delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ponudnikov, ki bodo
posredovane samo za posamezne sklope ne
bodo upoštevane, oziroma štele se bodo za
nepopolne.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončane storitve: pričetek del: 18. 6.
2000, konec del: 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Muzejska ulica 5, Novo mesto,
kontaktna oseba: Goran Stanojević
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 3. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR Komunale Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, z navedbo “Javni razpis
za GIS”.
10. (a) datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 5. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba: Goran Stanojević.
11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
18. 5. 2000 ob 12. uri, Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevanabančna garancija za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2%
ocenjene vrednosti javnega naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji opredeljeni v
razpisni dokumentaciji in pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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javno naročilo: vse pravne oblike skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: po 18. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu –
izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference ostaja v postopku oddaje naročila.
2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) - izločen iz
postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila.
4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi daljši
rok izvedbe kot je razpisan) - izločen iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku - ostaja v postopku oddaje naročila.
5. usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo preverjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mora
priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki
4. člena odredbe ter na osnovi prilog k navedenim izjavam.
6. sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverjala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– potrjenih referenc o kvalitetno izvedenih tovrstnih storitvah, izdane s strani naročnikov (investitorjev) v originalu in za dobo
zadnjih pet let
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali pri
izvajanju del z overjenim potrdilom o strokovni usposobljenosti,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in opreme s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge
po seznamu tudi za podizvajalce.
18., 19., 20.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 025-39/2000-8
Ob-26122
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: tehnično varovanje poslovnih prostorov:
Lokacije tehničnega varovanja poslovnih
prostorov:

3.1. Območna geodetska uprava Murska
Sobota in Izpostava Murska Sobota,
Slomškova ul. 19, Murska Sobota,
3.2. Območna geodetska uprava Ptuj in
Izpostava Ptuj, Krempljeva ul. 2, Ptuj,
3.3. Območna geodetska uprava Sevnica, Izpostava Brežice, Trg izgnancev 6, Brežice.
Ocenjena vrednost storitve na posamezni
lokaciji: 250.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na v 3. točki navedenih
lokacijah.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: določeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: določeno v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: določeno v
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
za eno ali več razpisanih nalog.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve
je opredeljena z uveljavitvijo pogodbe, dokončanje pa eno leto po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
Ljubljana, soba P25, Nives Jurcan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do 12. ure
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo 2.500
SIT, na žiro račun 50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, soba 25, Nives
Jurcan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ul. 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
za leto 2000 se ne zahtevajo.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: vse naloge v celoti financira naročnik,rok plačila je najmanj 30
dni po prejetju pravilno izstavljenega računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti licenco Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje.
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Za lokacije, kjer se zahteva tudi protipožarno varovanje mora ponudnik imeti tudi
pooblastilo za opravljanje požarnega varovanja izdanega na podlagi pravilnika o pogojih
za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list
RS, št. 64/95).
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe po 15. 5. 2000
po 9. uri
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Nives
Jurcan (tel. 061/ 178-79-27), Saša Rode
(tel. 061/178-49-21)
19. Datum predhodne objave namere o naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objavljeno.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26 z
dne 24. 3. 2000, Ob-24047, pod št.
025-39/2000-2.
Geodetska uprava RS
Št. 344-07/02/2000
Ob-26123
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih cest
na področju Občine Šoštanj v zasebnih
in državnih gozdovih v letu 2000. Ocenjena vrednost 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifični poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti na posamezne storitve
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje
31. 10. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, na ŽR Občine
Šoštanj, št. 52800-630-10168.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 5. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode
12, 3325 Šoštanj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
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nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni
zahtev.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: po roku za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN): skupna vrednost razpisanih del do 70 tč., reference do
10 tč., ustreznost delovnih sredstev do 10
tč., fiksnost cen do 10 tč. Podrobnejša opredelitev kriterijev je v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Zavodu za gozdove RS,
KE Šoštanj – Milan Pogorelčnik, tel.
063/882-913, ali na Zavodu za gozdove
RS, OE Nazarje, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje – Jože Jeraj, tel. 063/831-063.
19., 20.
Občina Šoštanj
Zavod za gozdove RS
Ob-26147
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: zamejičenje oziroma obnova meja in izdelava parcelacijskih načrtov za rekonstruirane državne ceste na
območju Republike Slovenije za 43 odsekov v skupni dolžini 159 km.
Ocenjena vrednost: 143,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je rezervirana za poklic
inž. geod. in univ. dipl. inž. geod.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v
razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: javno naročilo je razdeljeno na
več sklopov (odsekov), kot je navedeno v
razpisni nalogi. Ponudnik lahko ponudi storitve za najmanj en sklop ali za več sklopov.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je v
celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v obdobju od sklenitve pogodbe
do 30. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
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 dokumentacijo 5000 SIT ponudniki lahko poravnajo
z
virmanom
na
račun
št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče,
soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za zamejičenje oziroma obnova meja in izdelava parcelacijskih načrtov za rekonstruirane državne
ceste na območju Republike Slovenije za 43
odsekov v skupni dolžini 159 km” – E.T.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: če vrednost javnega naročila (oz.
vrednost ponujenih sklopov) presega
25,000.000 SIT se zahteva bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati
vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec. Ponudnik mora razpisano javno naročilo izvesti s svojimi kadri
(podizvajalci oziroma joint venture ni dopustno), ki so v rednem delovnem razmerju.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena in
– kadrovska sestava izvajalca bo pri vrednotenju najugodnejše ponudbe upoštevana ta-

Stran

3386 / Št. 34-35 / 21. 4. 2000

ko, da število redno zaposlenih več kot 8
oseb, od tega najmanj 4 inž. geod. in en univ.
dipl. inž. geod. fiktivno znižuje ceno za 10%.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom 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 naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Ob-26148
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: sodelovanje v postopkih prenosov meja v naravo po podatkih zemljiškega katastra, mejnougotovitvenih postopkih in parcelacijah, ki zadevajo glavne in regionalne ceste na območju
Republike Slovenije.
Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je rezervirana za poklic
inž. geod. in univ. dipl. inž. geod.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v
razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: javno naročilo je razdeljeno na
več sklopov (področje geodetskih uprav), kot
je navedeno v razpisni nalogi. Ponudnik lahko ponudi storitve za najmanj en sklop ali za
več sklopov.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je v
celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvajati v obdobju od sklenitve pogodbe
do 30. 11. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
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 dokumentacijo 5000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-Vložišče,
soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Sodelovanje v postopkih prenosov meja v
naravo po podatkih zemljiškega katastra, mejnougotovitvenih postopkih in parcelacijah, ki
zadevajo glavne in regionalne ceste na območju Republike Slovenije” – E.T.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: če vrednost javnega naročila (oz. vrednost ponujenih sklopov) presega 25,000.000
SIT se zahteva bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od
roka določenega za predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec. Ponudnik mora razpisano javno naročilo izvesti s svojimi kadri
(podizvajalci oziroma joint venture ni dopustno), ki so v rednem delovnem razmerju.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom 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 naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-26149
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za

promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: idejni projekt izvennivojskega križanja z železnico v Murski Soboti
na cesti R2-441/1298.
Ocenjena vrednost: 28,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Petanjci–Murska Sobota.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v
razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 5 mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
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 dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-vložišče,
soba št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj!
Ponudba za Idejni projekt izvennivojskega križanja z železnico v Murski Soboti na cesti
R2-441/1298.” – S. K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 2000
ob 11.30, na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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
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(Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom 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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 24. 3. 2000 pod št.
Ob-24129.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-26150
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: idejni projekt izvennivojskega križanja z železnico v Murski Soboti
na cesti G1-3/318.
Ocenjena vrednost: 28,000.000 SIT
4. Kraj izvedbe: Petanjci–Murska Sobota.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 5 mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
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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 dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-vložišče,
soba št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj!
Ponudba za Idejni projekt izvennivojskega križanja z železnico v Murski Soboti na cesti
G1-3/318.” – S. K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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 njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom 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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 24. 3. 2000 pod št.
Ob-24128.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-26197
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: PGD/PZI obvoznice Zagorja
na R1-221/1218 od km 5.500-6.300
vključno s tremi mostovi in regulacijo Medije – “Separacija v Zagorju”.
Ocenjena vrednost: 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zagorje.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 5 mesecih po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
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 dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 5. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-vložišče,
soba št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj!
Ponudba za PGD/PZI obvoznice Zagorja na
R1-221/1218 od km 5.500-6.300 vključno
s tremi mostovi in regulacijo Medije – “Separacija v Zagorju”.” – L. R.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: če vrednost javnega naročila prese-
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ga 25,000.000 SIT se zahteva bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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 njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom 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 naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št. 403-07-01/00-07
Ob-26154
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji, faks
063/841-415.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za oddajo gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubno ob Savinji,
Cesta v Rastke 10.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradnja prizidka Osnovne šole Ljubno in adaptacija
vrtca.
Ocenjena vrednost del je 149,000.000
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 dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
25. 6. 2000, dokončanje del: adaptacija vrtca 20. 8. 2000, prizidek k osnovi šoli
31. 12. 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, tel. 063/839-17-70, faks
063/841-415.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na ŽR št.
52810-630-8010126.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000 do 10.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom
“Ne odpiraj – javni razpis za prizidek k osnovni šoli Ljubno ob Savinji in adaptacija vrtca”.
9. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
22. 5. 2000 ob 12. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bo
navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
bodo navedene v razpisni dokumentaciji
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 22. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): merila za
izbiro bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo
na Projektivnemu biroju Velenje, Prešernova
8, Velenje, kontaktna oseba Ramšak Jani,
tel. 063/871-457 od 7. do 14. ure.
Občina Ljubno
Št. 90005-1/2000-1
Ob-26275
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Geodetska uprava RS, Ljubljana, Zemljemerska ul. 12, telefon
061/178-48-00, faks 061/178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet razpisa je kaširanje in uokvirjanje kartografskih izdelkov,
izdelava map za zaščito načrtov ter tiskanje obrazcev, letakov in drugega materiala ter oblikovanje in tisk za potrebe
izdajanja geodetskih podatkov. Orientacijska vrednost naročila glede na predvidene
potrebe od maja 2000 do aprila 2001 je
26,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: jih ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delov storitev ni.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 30. 4. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Glavni urad.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 5. 2000 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 5. 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica
12, kontaktna oseba: Nives Jurcan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 11. uri: Geodetska uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Zemljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5 % ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: nalogo 3.1. financira
100 % naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne more odstopiti od ponudbe od 25. 5. 2000 od
9. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila objavljena - 1. objava.
20. Prvi neuspeli javni razpis je bil objavljen dne: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
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Zbiranje ponudb
Št. 11/2000
Ob-25873
1. Naročnik: Uršulinski samostan Mekinje, Polčeva pot 10, 1240 Kamnik, tel.
061/817-207, faks 061/817-421.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: zbiranje ponudb z javnim razpisom.
3. Kraj izvedbe del: Uršulinski samostan
v Mekinjah.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: sanacijska
in adaptacijska dela na zgradbah Uršulinskega samostana v Mekinjah.
Orientacijska
vrednost
del
je
80,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del junij 2000,
rok dokončanja pa avgust 2000.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi potrdila o plačilu
15.000 SIT nevračljivega zneska na žiro račun
50100-620-133 05 1310119800503 pri Mariji Dular ali Karmen Ocepek, od torka, 25. aprila, vsak dan od 9. do
12. ure, 8 dni od te objave.
7. Dostava ponudb: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do petka, 19.
maja 2000 ob 12. uri, na naslov: Uršulinski
samostan Mekinje, Polčeva pot 10, 1240
Kamnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”, na
hrbtni strani pa mora biti naslov pošiljatelja.
8. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Uršulinskega samostana v Mekinjah v
ponedeljek, 22. maja 2000 ob 10. uri.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 8 dneh po datumu odpiranja.
9. Naročnik bo plačeval opravljena dela
na osnovi izstavljenih mesečnih situacij po
dinamiki nakazovanja sredstev s strani Ministrstva za kulturo.
10. Ponudniki so lahko samo d.d. ali
d.o.o.
11. Ponudniki ne morejo umakniti ponudbe 30 dni od odpiranja ponudb.
12. Merila za dodelitev naročila so:
– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– rok dokončanja,
– finančne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– garancijski rok.
Uršulinski samostan v Mekinjah

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. 2
Ob-25842
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Bokalova 4,
4270 Jesenice.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 15. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka Lesce, d.d., za skupino 4,
2. OTP, d.o.o., Jesenice, za skupini
10 in 14,
3. Kolinska, d.d., Ljubljana, za skupine 9, 12 in 13,
4. Sanolabor, d.d., Ljubljana, za skupini 10 in 14,
5. Mesarija Janc Alojz, s.p., Jesenice, za skupini 5 in 6,
6. Peks Škofja Loka, d.d., Škofja Loka, za skupino 4,
7. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, za skupino 8,
8. Kraljeve mesnine, d.d., Ljubljana,
za skupini 5 in 6,
9. Droga, d.d., Portorož, za skupine
10, 12 in 13,
10. Mercator Gorenjska, d.d., Škofja
Loka, za skupine 1, 2, 9, 10, 11, 12 in 13,
11. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, za skupino 8,
12. Mesarija, delikatesa, gostinstvo
“Mali” Mali Živko Anton Žirovnica, za skupini
5 in 6,
13. Živila Kranj, d.o.o., Naklo, za skupine 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12 in 13,
14. Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o.,
Cerklje, za skupino 2,
15. Mesarija Miha Potočnik, Mojstrana, za skupini 5 in 6.
6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev dr.
Franceta Bergelja, Bokalova 4, 4270 Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19738.
Dom upokojencev dr. Franceta
Bergelja Jesenice
Št. 65/2000
Ob-25843
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252 Dornava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena ter druga merila iz razpisne
dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina artiklov A: sadje in zelenjava:
PAF export-import, d.o.o., Industrijska c. 8,
Lenart,
– skupina artiklov B: kruh in pekovsko
pecivo: PPS Ptujske pekarne in slaščičarne, d.d., Rogozniška c. 2, Ptuj,

– skupina artiklov C: meso in mesni izdelki: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj,
– skupina artiklov D: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
– skupina artiklov E: ostali prehrambeni
artikli: Mercator SVS, d.d., Rogozniška c.
8, Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina artiklov A: 15,978.850 SIT,
– skupina artiklov B: 5,695.717,91 SIT,
– skupina artiklov C: 21,297.072 SIT,
– skupina artiklov D: 13,492.944,90 SIT,
– skupina artiklov E: 24,948.057,48 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina artiklov A: 21,906.900 SIT,
15,978.850 SIT,
– skupina artiklov B: 7,804.476,92 SIT,
5,695.717,91 SIT,
– skupina artiklov C: 22,047.775 SIT,
19,886.510 SIT,
– skupina artiklov D: 15,707.679,80
SIT, 13,492.944,90 SIT,
– skupina artiklov E: 28,560.125 SIT,
24,948.057,48 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-20584.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Ob-25844
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica,
tel. 063/892-110, faks 892-154.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Topolšica,
Topolšica 61, 3326 Topolšica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. meso in mesni izdelki: Kmetijska
zadruga Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško,
2. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
3. kruh in pekovski izdelki: Žito, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
4. sadje in zelenjava (sveža): MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d, 3320 Velenje,
5. splošno prehrambeno blago:
a) krompir: MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d, 3320 Velenje,
b) jajca: MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d, 3320 Velenje,
c) olje: GEA, Tovarna olja, d.d., Trg
svobode 30, 2310 Slovenska Bistrica,
d) ostalo prehrambeno blago: ERA,
d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 34,000.000 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. meso in mesni izdelki: 13,048.800
SIT, 12,083.450 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: 4,707.000
SIT, 4,186.033 SIT,
3. kruh
in
pekovski
izdelki:
2,148.650 SIT, 1,518.440 SIT,
4. sadje in zelenjava (sveža):
4,198.248 SIT, 3,934.590 SIT,
5. splošno prehrambeno blago:
a) krompir:
2,565.000
SIT,
1,475.000 SIT,
b) jajca: 708.350 SIT, 548.400 SIT,
c) olje: 708.480 SIT, 669.600 SIT,
d) ostalo
prehrambeno
blago:
8,432.498 SIT, 6,795.624,35 SIT.
11., 12., 13.
Bolnišnica Topolšica
Št. 132
Ob-25848
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) ponudbena cena: 50%,
b) plačilni pogoji: 30%,
c) fiksnost cen: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. računalniški material – MK Birooprema, d.d., Ljubljana,
II. pisarniški material – SKAT, d.o.o.,
Izola,
III. higienska papirna in plastična konfekcija – SKAT, d.o.o., Izola.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 35, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniški material, pisarniški material ter higienska papirna
in plastična konfekcija.
7. Pogodbena vrednost:
I. 2,449.663,37 SIT,
II. 3,158.636,04 SIT,
III. 10,956.806 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 3,372.417,87 SIT, 2,449.663,37
SIT,
II. 4,200.870 SIT, 3,158.636,04
SIT,
III. 12,047.894 SIT, 8,322.912 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19417.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 45/2000
Ob-25849
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o.,
Breže 1b, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po merilih, navedenih v
razpisni dokumentaciji.
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3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50.
6. (a) Kraj dobave: Ribnica, Sodražica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: EL kurilno olje, ca.
250.000 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 18,212.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 72,850 SIT/l, 72,500 SIT/l.
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-21553.
Javno komunalno podjetje
Komunala Ribnica, d.o.o.
Ob-25961
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo računalniške opreme.
3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 60%,
– kvaliteta računalniške opreme: 20%,
– ocena storitev: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Actual I.T., d.o.o., Koper,
Ferrarska 14, 6000 Koper.
6. (a) Kraj dobave: Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema:
– računalnik – 20 kosov,
– tiskalnik – 15 kosov,
– bridge/moden – 6 kosov,
– internetni usmerjevalnik – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,939.916,40 SIT, 7,094.052 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.
Zdravstveni dom Koper
Ob-25974
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročniku nista ostali dve popolni ponudbi.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniki in pripadajoča oprema.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23909.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Ob-25957
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 10. 4. 2000 ob 9. uri v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji:
– cena – 50 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Atrik d.o.o., Litijska 261,
1261 Ljubljana Dobrunje.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pometalnega
stroja.
7. Pogodbena vrednost: 21,279.220 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,396.000 SIT, 21,279.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23246.
Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana
Št. 66-2000
Ob-25999
1. Naročnik, poštni naslov: Dom Nine
Pokorn-Grmovje, Pernovo 4a, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
Naročnik ni izbral izvajalca za skupino C
– kurilno olje ekstra lahko, zaradi neizpolnitve zakonskih pogojev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A. živila in material za prehrano
1. sadje in zelenjava
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Era Velenje d.d, Prešernova 10,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
– Citronka Celje d.o.o, Kidričeva 35,
– Vrtnarstvo Celje d.o.o, Ljubljanska
c. 93,
– Geaprodukt Ljubljana d.o.o, Dolenjska c. 244.
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2. kmetijski izdelki za ozimnico
– Emona Ljubljana d.d, Šmartinska
130,
– Era Velenje d.d., Prešernova 10,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
– Citronka Celje d.o.o, Kidričeva 35,
– Sloga Kranj z.o.o, Šuceva ul. 27,
– Vrtnarstvo Celje d.o.o, Ljubljanska
c. 93,
– Geaprodukt Ljubljana d.o.o, Dolenjska c. 244.
3. sadje in zelenjava zamr., mlečni
izd. Zamr., ribe zamrznjene
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Ljubljanske Mlekarne d.d. Tolstojeva 63, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia d.o.o, Arja vas 92,
Petrovče
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
– Mariborske Mlekarne d.d., Osojnikova 5,
– Hrib d.o.o, Večje brdo 8,
Dobje/Planini.
4. kruh in pekovsko pecivo
– Savinjski kruhek d.o.o, Šlandrov trg
35, ŽALEC,
– Žito Ljubljana d.d., Šmartinska 154,
– Klasje Celje d.d., Resljeva 16,
– Pekarna Brglez Roman VRANSKO
s.p., Vransko 17.
5. meso in izdelki iz mesa (razen perutnine)
– Pomurka trženje, Parmova 45, Ljubljana,
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,
– Celjske Mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
– Hrib d.o.o, Večje brdo 8,
Dobje/Planini,
– Mesarstvo Valand Loče s.p., Loče
46.
6. mleko in mlečni izdelki
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Ljubljanske Mlekarne d.d, Tolstojeva 63, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia d.o.o, Arja vas 92,
Petrovče,
– Mariborske Mlekarne d.d., Osojnikova 5.
7. jajca
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Šolinc Franc Braslovče, Glinje 4,
– KZ Mozirje z.o.o, Cesta na Lepo
njivo 2,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo
8. konzervirano sadje in zelenjava
– Kolinska Ljubljana d.d., Šmartinska
30,
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Era Velenje d.d., Prešernova 10,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
– Žana Žalec d.d., Mestni trg 2,
– Hrib d.o.o, Večje brdo 8,
Dobje/Planini.
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9. jušni koncentrati, začimbe, čaji, namazi, kis, napitki
– Kolinska Ljubljana d.d., Šmartinska 30,
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Era Velenje d.d., Prešernova 10,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
– Žana Žalec d.d., Mestni trg 2.
10. splošno prehrambeno blago
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Era Velenje d.d., Prešernova 10,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
– Žana Žalec d.d, Mestni trg 2.
11. perutnina in izdelki iz perutninskega mesa
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
– Fišar s.p. Tabor, Marjan Žilnik, Tabor 45,
– Hrib d.o.o, Večje brdo 8,
Dobje/Planini.
B. čistila
1. pralna sredstva
– Kimi Trzin d.o.o, Planjava 1,
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Era Velenje d.d., Prešernova 10,
– Mavrica Ljubljana d.d., Resljeva
c. 1,
– Živila Kranj, Cesta na Okroglo 3,
Naklo,
– Dentacom Velenje d.o.o, Efenkova
61,
– Andrej Zagorc s.p. Šentjernej, Staro sejmišče 14.
2. čistila splošno in sredstva za osebno higieno
– Kimi Trzin d.o.o., Planjava 1,
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Era Velenje d.d., Prešernova 10,
– Mavrica Ljubljana d.d., Resljeva
c. 1
– Živila Kranj d.d, Cesta na Okroglo
3, Naklo,
– Dentacom Velenje d.o.o, Efenkova
61,
– Andrej Zagorc s.p. Šentjernej, Staro sejmišče 14.
3. sredstva za higieno bivalnih prostorov
– Kimi Trzin d.o.o, Planjava 1,
– Pan Goslar d.o.o, Brest 4, Ig,
– Emona Ljubljana d.d., Šmartinska
130,
– Era Velenje d.d., Prešernova 10,
– Mavrica Ljubljana d.d., Resljeva
c. 1,
– Ivec Maribor d.o.o, Ul. H. Šaranoviča 38,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
– Dentacom Velenje d.o.o, Efenkova 61,
– Andrej Zagorc s.p. Šentjernej, Staro sejmišče 14.
6. (a) Kraj dobave: Dom Nine
Pokorn-Grmovje, Pernovo 4 a, 3310 Žalec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

(A) živila in material za prehrano:
1. sadje in zelenjava,
2. kmetijski izdelki za ozimnico,
3. sadje in zelenjava zamrznjena,
mlečni izdelki zamrznjeni, ribe zamrznjene,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in izdelki iz mesa (razen perutnine),
6. mleko in mlečni izdelki,
7. jajca,
8. konzervirano sadje in zelenjava,
9. jušni koncentrati, začimba, čaji, namazi, kis, napitki,
10. splošno prehrambeno blago,
11. perutnina in izdelki iz perutninskega mesa.
(B) čistila
1. pralna sredstva,
2. čistila splošno in sredstva za osebno higieno,
3. sredstva za higieno bivalnih prostorov.
Količina blaga je razvidna iz predračunov posamezne skupine oziroma podskupine.
7. Pogodbena
vrednost:
38,133.088,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A1 – sadje in zelenjava – 6 popolnih
ponudb,
A2 – kmetijski izdelki za ozimnico – 7
popolnih ponudb,
A3 – sadje in zelenjava zamrznjena,
mlečni izdelki zamrz., ribe zamrz. – 6 popolnih ponudb,
A4 – kruh in pekovsko pecivo – 4
popolne ponudbe,
A5 – meso in izdelki iz mesa (razen
perutnine) – 5 popolnih ponudb,
A6 – mleko in izdelki iz mleka – 4
popolne ponudb,
A7 – jajca – 5 popolnih ponudb,
A8 – konzervirano sadje in zelenjava
– 6 popolnih ponudb,
A9 – jušni koncentrati, začimbe, čaji,
namazi, kis, napitki – 5 popolnih ponudb,
A10 – splošno prehrambeno blago –
4 popolne ponudbe,
A11 – perutnina in izdelki iz perutninskega mesa – 4 popolne ponudbe,
B1 – pralna sredstva – 7 popolnih
ponudb,
B2 – čistila splošno in sredstva za
osebno higieno – 7 popolnih ponudb,
B3 – sredstva za higieno bivalnih prostorov – 9 popolnih ponudb.
10. Najnižje in najvišje ponudbe:
A1. 4,025.490 SIT, 5,113.206 SIT.
A2. 1,050.000 SIT, 1,923.500 SIT.
A3. 1,025.750 SIT, 2,049.332,56 SIT.
A4. 3,278.497 SIT, 3,892.618 SIT.
A5. 6,570.400 SIT, 7,858.966 SIT.
A6. 5,968.653,80 SIT, 7,352.474,20
SIT.
A7. 414.000 SIT, 425.500 SIT.
A8. 756.454 SIT, 1,133.562,80 SIT.
A9. 1,145.223,19 SIT, 1,970.499,15
SIT.
A10. 6,159.564,22 SIT, 6,773.003,07
SIT.
A11. 3,331.670 SIT, 5,050.133 SIT.
B1. 1,669.331,50 SIT, 2,557.516
SIT.
B2. 1,961.507,66 SIT, 3,430.332,73
SIT.
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B3. 776.547,22 SIT, 2,146.803,80
SIT.
11., 12.
13. Datum in število objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21526.
Javni zavod
Dom Nine Pokorn – Grmovje
Žalec
Št. 246/2000
Ob-26015
1. Naročnik, poštni naslov: Dijaški dom
Maribor, Gosposvetska 89, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša cena glede na kakovost, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, za posamezne izdelke iz skupine mleko in mlečni izdelki,
2. Pekarna Jager, d.o.o., Maribor, za
posamezne izdelke iz skupine kruh in pekovsko pecivo,
3. Kruh-pecivo, d.d., Maribor, za posamezne izdelke iz skupine kruh in pekovsko pecivo,
4. Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d.,
za posamezne izdelke iz skupine mleko in
mlečni izdelki,
5. Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj, za skupino perutninsko meso in izdelki,
6. Mariborska mlekarna, d.d., Maribor, za posamezne izdelke iz skupine mleko in mlečni izdelki,
7. Pomurka trženje Ljubljana, za posamezne izdelke iz skupine meso in mesni
izdelki,
8. Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d., PC Simentalka Ljutomer, za posamezne izdelke iz skupine meso in mesni
izdelki,
9. MIR – Mesna industrija Radgona,
d.d., Gornja Radgona, za posamezne artikle iz skupine meso in mesni izdelki.
6. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Maribor,
Gosposvetska 89, Maribor, Dijaški dom Maribor, Vrbanska 30, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila – izdelki iz razpisanih skupin; sukcesivna dobava.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo določena s konkretnimi naročili.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) skupina mleko in mlečni izdelki:
4,678.224 SIT, 1,702.808 SIT,
b) skupina kruh in pekovska peciva:
5,500.000 SIT, 3,965.350 SIT,
c) skupina meso in mesni izdelki:
10,067.000 SIT, 12,254.760 SIT.
11., 12., 13.
Dijaški dom Maribor
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Ob-26035
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična
klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. april 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. Cena: izločilni kriterij: cena ni podana.
Kriterij za izbiro – ponudnik ponuja
najnižjo ceno.
2. Zagotovljenost tehničnih pogojev.
Izločilni kriterij: ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javni razpis ni uspel.
6. (a) Kraj dobave: na sedežu ponudnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sklop 1: kombinirano vozilo za prevoz potnikov,
– sklop 2: terensko vozilo.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24293.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 2-1987/00
Ob-26040
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 4. 2000.
4. Merila
za
dodelitev
naročila
(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je cenovno ugoden, v zahtevanem roku nudi kakovostno, funkcionalno ter estetsko pisarniško pohištvo in ima ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: “MZG“ d.o.o. Grosuplje, Ob
Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje.
6. (a) Kraj dobave: Poslovni prostori v
objektu Slovenskih železnic d.d., Kopitarjeva 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža pisarniškega pohištva za poslovne prostore v
izmeri 600 m2, in sicer 20 pisarn, s skupaj 27 delovnimi mesti, sejno sobo in
čajno kuhinjo.
7. Pogodbena vrednost: 8,160.104,30
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe je
13,311.517,67 SIT, vrednost najnižje ponudbe je 6,583.726,17 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 3.
2000, Uradni list št. 22, št. objave
2-1015/00.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 404-75/00
Ob-26144
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS
za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis, katerega rok za
oddajo ponudb je potekel 17. 4. 2000, ni
prispelo zadostno število ponudb.
5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: UL RS,
št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000, številka
objave Ob-22397.
14.
Uprava RS za geofiziko
Št. 404-75/00
Ob-26145
1. Client, postal address: Geophysical
Survey of Slovenia, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana.
2. Mode of selection of the most favourable Tenderer (Law on Public Procurement,
Art. 3): Geophysical Survey of Slovenia repeats public Invitation for Tenders for selection of the most favourable Tenderer without limits.
3. Date of selection: 17. 4. 2000.
4. Criteria for selecting a Tenderer (reason of selection); in case the Tenderer
wasn’t chosen, the reason and explanation
for ending the procedure without selecting
a Tenderer must be given: to the public
invitation, which deadline for sumbission the
Tenders was 17. 4. 2000 not enough Tenders were submitted.
5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Date and number of published Public Invitation in the Uradni list Republike Slovenije: UL RS No. 19/2000, 3. 3. 2000,
No. of publication Ob-22398.
14.
Geophysical Survey of Slovenia
Ob-26285
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo 10. 4. 2000.
Sklep o izbiri izvajalca je bil izdan 19. 4.
2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni ponudnik je pri ocenjevanju zbral po kombinaciji meril določenih v razpisni dokumentaciji največje število točk, ima najkrajši dobavni rok rezervnih
delov, najugodnejše reference, najdaljši
garancijski rok in ima tudi najugodnejšo
ceno, kar je glede na izraženo potrebo pri
nakupu vozila tudi prevagalo pri podanem
predlogu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rolba, d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 13, 1000 Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l. Avtopark.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos delovno vozilo za
čiščenje-pometanje ulic, trgov in čiščenje peskolovcev z rotirajočimi ščetkami
in sesanjem.
7. Pogodbena vrednost: 15,609.165
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,947.000 SIT, 15,609.165 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23240.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

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-25847
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, garancijski rok,
rok izvedbe del in ostali razpisni pogoji. Pri
ocenjevanju ponudb so bili upoštevani kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke gradnje, d.d., Ptuj,
Slomškova 3, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba globinskega
vodnjaka VGD v Desencih in VGL v Lancovi vasi.
7. Pogodbena
vrednost:
49,441.738,61 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,678.047 SIT, 49,441.738,61 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-20779, št. 020/2000.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
Št. 364-25/00-0405
Ob-25972
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN):javni razpis za nakup poslovnih prostorov za potrebe Višjega državnega tožilstva v Kopru brez omejitev.
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3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis je prispela samo ena
ponudba, zato javni razpis ni uspel.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000, Ob-22702.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 364-24/00-0405
Ob-25973
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN):javni razpis za nakup
poslovnih prostorov za potrebe Sodnika
za prekrške v Kopru brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis je prispela samo ena
ponudba, zato javni razpis ni uspel.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000, Ob-22701.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 522-1/2000
Ob-26097
1. Naročnik, poštni naslov: Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
faks 064/226-804.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
sklop A:
– cena: 24 točk,
– rok izvedbe: 10 točk,
– reference: 10 točk,
– boniteta: 7,5 točk,
– druge ugodnosti: 0 točk,
– garancijski rok: 2,5 točk,
– skupaj: 54 točk;
sklop B:
– cena: 40 točk,
– rok izvedbe: 20 točk,
– reference: 7,5 točk,
– boniteta: 7,5 točk,
– druge ugodnosti: 0 točk,
– garancijski rok: 7,5 točk,
– skupaj: 82,5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop A: Spekter Kranj, d.o.o.,
Kranj, Škofjeloška 5,
– za sklop B: Lesnina, MG oprema, Parmova 53, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
– za sklop A: za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del Lekarne
Železniki,
– za sklop B: za izvedbo notranje opreme Lekarne Železniki.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop A: pogodbena vrednost
17,670.956 SIT,

– za sklop B: pogodbena vrednost
8,744.483,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop A: 2,
– za sklop B: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop A: 18,973.277 SIT,
17,670.956 SIT,
– za sklop B: 12,076.871 SIT,
8,744.438,60 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.
Gorenjske lekarne, Kranj
Št. 40305-134/99
Ob-25871
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena Šulc, Kolodvorska
2, Grosuplje, tel. 761-211, faks 762-533,
soba št. 221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: z javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri ocenjevanju ponudb so bili upoštevani kriteriji,
ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji:
ponudbena cena, reference pri izvajanju tovrstnih del ter usposobljenost in sposobnost za izvajanje del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacijskega omrežja – kanal S (od RJ 1 do RJ
8A), kanal E (od RJ1 do RJ 12), kanal
E1 ter kanal E4 na Rimski in delu Ljubljanske ceste v Šmarju Sap.
7. Pogodbena
vrednost:
27,692.373,18 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,400.406 SIT, 27,692.373,18 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000.
Občina Grosuplje
Št. 34401-001/00
Ob-25889
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila(utemeljitev izbire):
– ugodna cena,
– reference,
– rok plačila.
5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg gradbenih del ter kraj
izvedbe: gradbena dela na objektih lokalne ceste in javnih poti na odsekih:
– Cesta LC št.203-500 Gasreraj –
Kremberk-Ledinek, 2235 m, širina 3,0 m +
2 × 0,5 m,
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– Cesta JP št. 704-660 Rožengrunt –
Grabe, 1201, II, faza m, širina 3,0 m + 2 ×
0,5 m,
– Cesta JP št. 704-270 Zg.Ročica – Žice, 577 m, širina 3,0 m + 2 × 0,5 m,
– Cesta LC št. 203-110 Porčič – Zg.Ročica, 80 m, širina 3,0 m + 2 × 0,5 m.
7. Pogodbena
vrednost:
54,208.174,48 SIT s davkom DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
91,124.955,80 SIT, 54,208.174,48 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, dne 21. 4. 2000, št. 35/00.
Občina Sveta Ana
Št. 402-32/00-2
Ob-25903
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok in ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
v Podgorici in Šentjakobu.
7. Pogodbena
vrednost:
248,984.528,83 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
256,823.906,43
SIT,
248,984.528,83 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za stavbna zemljišča
Št. 402-31/00-2
Ob-25951
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok in ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
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ob cesti Gameljne–Šmartno (Sp. Gameljne).
7. Pogodbena
vrednost:
62,178.847,15 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,661.277,13 SIT, 62,178.847,15
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za stavbna zemljišča
Št. 435
Ob-26000
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Žirovski
Vrh, p.o. Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis SPO, d.d. Šmartinska 32, 1000 Ljubljana, SGP Tehnik, Stara
cesta 2, 4220 Škofja Loka, Topos d.o.o.
Hotavlje 74, 4224 Gorenja vas.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rušenje objektov, sanacija fasad in zemeljsko sanacijska dela na platoju predelovalnega obrata.
7. Pogodbena vrednost:
SIT

– rušitvena dela
– sanacija fasad
– saniranje zemljišča

19,666.898
3,777.181
23,143.120

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– rušitvena
dela
41,538.181
SIT, 19,666.898 SIT,
– sanacija fasad 4,326.203 SIT,
3,777.181 SIT,
– saniranje zemljišča 32,199.472 SIT ,
23,143.120 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 52/98, z dne 24. 7. 1998.
13., 14.
Rudnik Žirovski Vrh, p.o.,
Gorenja vas
Št. 110-1/00
Ob-26135
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina .
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Ravbarkomanda – Unec na odseku 655
od km 4,000 do km 1,450.
7. Pogodbena
vrednost:
112,373.026,57 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
125,815.702 SIT, 112,373.026,57 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 18. 2. 2000 pod št.
Ob-21584.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-26136
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Ravbarkomanda – Unec na odseku 655
od km 6,300 do km 4,000.
7. Pogodbena vrednost: 107,410.765
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 112,747.759 SIT, 107,410.765 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 11. 2. 2000 pod št.
Ob-20792.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-26137
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Vrhnika – CP Log na odseku 652 od km
8,300 do km 10,000.
7. Pogodbena
vrednost:
149,665.106,12 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 169,201.581 SIT, 149,665.106,12
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 18. 2. 2000 pod št.
Ob-21583.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-26138
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Vrhnika – CP Log na odseku 652 od km
6,900 do km 8,300.
7. Pogodbena vrednost: 142,513.737
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 152,248.563 SIT, 142,513.737 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne11. 2. 2000 pod št.
Ob-20793.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-26139
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Dramlje – Žepina na odseku 39 od km
0,550 do km 3,050.
7. Pogodbena vrednost: 147,428.545
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 161,354.267 SIT, 147,428.545 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 11. 2. 2000 pod št.
Ob-20794.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 001-65/00
Ob-26288
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Osilnica, Osilnica 16, 1337 Osilnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7.4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– najugodnejša ponudbena cena vključno z davkom na dodano vrednost,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– kvaliteta in najugodnejši garancijski rok,
– dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grad-Bos, izvajanje gradbenih del, Milan Žagar, s.p., Bezgovica 5,
1337 Osilnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda Sela–Osilnica – 2. faza; območje Občine
Osilnica.
7. Pogodbena
vrednost:
19,930.312,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,879.899 SIT, 19,930.312,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000, Ob-22728.
Občina Osilnica

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

Sklep o ustavitvi postopka
Ob-26294
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na
Pohorju,
tel.
062/675-160,
faks
062/676-062.

2.
3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi analize novo ugotovljenih dejstev
je komisija sprejela odločitev da se postopek javnega naročila ustavi ter da se najugodnejši ponudnik za izvedbo del ne izbere. Ime in priimek predstavnika naročnika:
Zorica Zajc Kvas univ. dipl. prav.
12.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 2.-1953/00
Ob-25876
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
po tehničnih kriterijih najugodnejša, po finančnem kriteriju pa v okviru razpisane vrednosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: strokovno nadzorstvo nad izvedbo deviacije
med postajama Litija in Kresnice od km
536+427 do km 536+964.
7. Pogodbena vrednost: 3,196.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,196.800 SIT, 2,223.628 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19522.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 2.-1953/00
Ob-25877
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
po tehničnih kriterijih najugodnejša, po finančnem kriteriju pa bistveno ne odstopa
od ostalih ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: strokovno nadzorstvo nad sanacijo viadukta Štampetov most v km 600+211 proge Ljubljana–Sežana nad delom avtoceste Vrhnika–Postojna.
7. Pogodbena vrednost: 7,672.320 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,096.760 SIT, 7,500.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
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ljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19522.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-25845
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Zarja,
Zagajškova ul. 8, 3000 Celje in Vrtec Anice
Černejeve, Kajuhova ul. 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo storitev: gradbena, obrtniška in inštalaterska
dela, se za posamezen sklop oziroma v okviru le-tega skupino prizna, v obdobju od
15. 4. 2000 do 15. 4. 2001, naslednjim
ponudnikom:
– Remont, d.d., Celje, Oblakova 30, Celje, za sklop I, II,
– GIC Gradnje, d.o.o., Sv. Florjan 12,
Rogaška Slatina, za sklop I, II,
– Pluton gradnje, d.o.o., Dobrteša vas
b. š., Šempeter v Savinjski dolini, za sklop
I, II,
– Gradbeništvo, Fišinger Vera, s.p., Titova 83, Slovenska Bistrica, za sklop I,
– Mlakar inženiring, d.o.o., Spodnje Pirniče 77, Medvode, za skupini I-2,
– Rudnik Rudi, s.p., Mariborska 45, Celje, za skupino I-2,
– Mizar, d.o.o., Medlog 7e, Celje, za
skupino I-3,
– Dugi Keramičarstvo Perkovič Vlado,
s.p., Čopova 25, Celje, za skupino I-4,
– Parketarstvo Klep Jože, s.p., Polzela
276, Polzela, za skupino I-5,
– Flooring, d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana, za skupino I-5,
– Pleskarstvo Grušovnik Vili, s.p., Vrunčeva ul. 1, Celje, za skupino I-6,
– Soboslikarstvo-pleskarstvo Železnik
Marko, s.p., Latkova vas 267, Prebold, za
skupino I-6,
– Final Pasarič, d.o.o., Trubarjevo nabrežje 3, Laško, za skupino I-6,
– Slikopleskarstvo Mohar Toni, s.p., Šaranovičeva 11, Celje, za skupino I-6,
– Instalacije Razgoršek Stane, s.p., Plinarniška 2, Celje, za sklop II,
– Elektrosignal, d.o.o., Lava 6a, Celje,
za sklop II,
– RM – Inženiring, d.o.o., C. XIV. divizije 7, Štore, za skupino II-1,
– Elektrotehnika Milošič Jože, s.p., Potrčeva c. 28, Ptuj, za skupino II-1,
– Monter, d.o.o., Medlog 7c, Celje, za
skupino II-2,
– Instalacije Tkalec, Tkalec Matjaž, s.p.,
Šmarjeta 60a, Škofja vas, za skupino II-2,
– Robel, d.o.o., Plečnikova 20a, Celje,
za skupino II-2.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
I. sklop – gradbeno obrtniška dela:
1. skupina: gradbena dela,
2. skupina: krovsko-kleparska dela,
3. skupina: mizarska dela,
4. skupina: keramičarska dela,
5. skupina: podopolagalska dela,
6. skupina: slikopleskarska dela;
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II. sklop – inštalaterska dela:
1. skupina: elektro dela,
2. skupina: strojna dela.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznal
sposobnost, pozval k dostavi predračunov,
preden se bo posamezno planirano delo
pričelo izvajati.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 13-14 z dne 18. 2.
2000, Ob-21572.
Vrtec Anice Černejeve, Celje
Ob-26016
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj,
faks 064/211-362.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena 65%,
– plačilni pogoji 10%,
– reference 15%,
– fiksnost cene 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistilni servis Prosen, Prosen Jože, s.p., C. na klanec 37, Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov za dobo 3 let.
7. Pogodbena
vrednost:
37,069.023,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,165.255,88 SIT, 37,069.023,60
SIT.
11., 12.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Št. 032-04/00-7
Ob-26022
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena (50%), reference (30%),
mobilnost (10%), fiksnost cen (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Jože Žagar, s.p., Travnik
67, 1318 Loški Potok.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževalna dela na gozdnih cestah v Občini
Loški Potok.
7. Pogodbena vrednost: 10,249.302 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,929.185 SIT, 10,249.302 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-21548.
Občina Loški Potok

Št. 23/2000
Ob-25975
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250
Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo ni bilo dodeljeno nikomur, ker je prispela samo ena ponudba.
Razpis se ponovi pod enakimi pogoji.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiskanje obrazcev.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 24 z
dne 17. 3. 2000, Ob-23175.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Št. 2.-1987/00
Ob-26041
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 4. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik ima ustrezne
reference za vsa razpisana dela, je cenovno
ugoden in ima najkrajši rok za oddajo del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intrados, Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje d.o.o., Prekmurska 6, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektov za obnovo prostorov v pritličju in delno v kleti poslovnega objekta
na Kolodvorski 11, v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 3,332.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,187.200 SIT, 3,272.500 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana.
Št. 90315-4/2000-10
Ob-26046
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Ni oddana naloga 3.3.
Za navedeno nalogo nobena od prejetih
ponudb ni ustrezala zahtevam iz razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov
ponudbe (cena). V teku je novi razpis.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Monolit d.o.o., Letališka
17, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV. Divizije 10, 3000 Celje,
– naloga 3.3.: Ni oddana,
– naloga 3.4.: Monolit d.o.o., Letališka
17, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Usklajevanje podatkov in
dovzdrževanje DKN - območje 2000-13,
3.2. Usklajevanje podatkov in
dovzdrževanje DKN - območje 2000-14,
3.3. Usklajevanje podatkov in
dovzdrževanje DKN - območje 2000-15,
3.4. Posebne naloge.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 2,487.000 SIT,
– naloga 3.2.: 1,860.000 SIT,
– naloga 3.3.: -,
– naloga 3.4.: 1,103.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: Za prvo razpisano nalogo so bile prejete 3 ponudbe,
za ostale tri naloge pa po 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 2,487.000 SIT,
najvišja 2,875.000 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 1,860.000 SIT,
najvišja 2,058.000 SIT,
– naloga 3.3.: -,
– naloga 3.4.: najnižja 1,103.000 SIT,
najvišja 1,323.600 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.
Geodetska uprava RS
Št. 012-1/00-2
Ob-26086
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za vzdrževanje gozdnih
cest na področju občine Mozirje v zasebnih in državnih gozdovih v letu 2000.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb 14. 4.
2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo ni uspelo, ker je na razpis prispela le ena ponudba.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: prejeta samo
ena ponudba.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis bo ponovljen.
12., 13.
Občina Mozirje
Št. 110-1/00
Ob-26140
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
309-43-93.
2. Utemeljitev oddaje naročila: javno
naročilo se odda z neposredno pogodbo
– po dveh neuspelih razpisih po 41. členu četrtega odstaveka zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudba je bila izbrana kot popolna. Po strokovni oceni so ponudbene
cene primerne.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Razvojni center Planiranje,
Ulica XIV. divizije 14, Celje
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava PGD, PZI, PZR za AC priključek;
Celje-zahod (Lopata).
7. Pogodbena vrednost: 93,395.996 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 popolna,
1 nepopolna.
10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Preklic preklica
Ob-26417
Preklicujemo preklic objave glavnih podatkov o izidu razpisa storitev za izvedbo
sanacije A.B. stebrov na DV 110 kV Formin–Kidričevo, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000, Ob-25429.
Utemeljitev: preklic preklicujemo zaradi
odstopa pogodbene stranke od zahteve po
reviziji postopka.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

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. 3283
Ob-26037
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 7. točka.
3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dobavitelj je edini pooblaščen in
izbran zato, ker je edini zmožen dobaviti
filtre v tako kratkem roku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ipros, d.o.o., Cesta v Gorice 30, 1111 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– filter vložek 6 mikronov 250 GPM –
10 kosov,
– filter vložek 25 mikronov 35 GPM –
5 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 10,892.450 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,892.450 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3359-32/00
Ob-25852
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: usposobljenost ponudnika v skladu s 3. točko 1. odstavka 55. člena.
3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izjava podjetja Siemens
d.o.o. Ljubljana, da je edini uradni zastopnik in uvoznik GSM modulov M20T proizvajalca Siemens AG Nemčija v Republiki
Sloveniji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Dunajska
22, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos računalniške opreme: M20T z napajalnikom.
7. Pogodbena vrednost: 90.852 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90.852 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

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

Popravek
Ob-26127
V objavi dodelitve javnega naročila za:
pobiranje cestnine na AC v RS v letu 2000,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26 z
dne 24. 3. 2000, se 7. točka popravi in se
pravilno glasi:
7. Pogodbena
vrednost:
1.680,000.000 SIT.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Sprememba vrednosti
Št. 3283
Ob-25774
Skladno z zabeležko sestanka o radiološkem monitoringu z dne 17. 3. 2000 in
zaradi zmanjšanega obsega Radiološkega
monitoringa v okolici NE Krško za leto 2000
(storitev bo izvajal Inštitut “Ruđer Bošković
Zagreb), se je vrednost naročila za radiološki monitoring v okolici NE Krško, v razpisu
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100 z
dne 10. 12. 1999, Ob-16859, št. 86,
zmanjšala iz prvotnih 44,201.016 SIT na
sedanjo 40,602.580 SIT.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 3/2000
Ob-25853
1. Naročnik, poštni naslov: Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini prodajalec licenc velikim uporabnikom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gambit trade, d.o.o., Savska 3a, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
programska oprema za 250 delovnih
postaj.
7. Pogodbena vrednost: 12,693.150 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pogodba se sklepa na podlagi sklenjene globalne pogodbe Microsoft Enterprise 100
Agreement za področje Microsoftove programske opreme med Centrom Vlade za
informatiko in Microsoft Ireland Operation
Limited.
Vrhovno sodišče RS Ljubljana
Št. 352-21-39/00
Ob-25854
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zaradi nastopa nepredvidenih
razlogov ni bilo možno upoštevati rokov za
izvedbo javnega razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TOPOS d.o.o., Kočevarjeva
1, Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava prostorske dokumentacije za odsek avtoceste Korenitka – Ponikve, od
osnutka do predaje končnih elaboratov.
7. Pogodbena vrednost: 7,627.764 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,627.764 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št.352-21-40/00
Ob-25855
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zaradi nastopa nepredvidenih
razlogov ni bilo možno upoštevati rokov za
izvedbo javnega razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TOPOS d.o.o., Kočevarjeva
1, Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava prostorske dokumentacije za od-
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sek avtoceste Ponikve – Hrastje, od osnutka do predaje končnih elaboratov.
7. Pogodbena vrednost: 7,288.753 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,288.753 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 352-21-15/00
Ob-25856
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zaradi nastopa nepredvidenih
razlogov ni bilo možno upoštevati rokov za
izvedbo javnega razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TOPOS d.o.o., Kočevarjeva
1, Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava primerjalne študije variant poteka avtoceste na odseku Korenitka – Ponikve.
7. Pogodbena vrednost: 4,409.141 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,409.141 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št.352-21-17/00
Ob-25857
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zaradi nastopa nepredvidenih
razlogov ni bilo možno upoštevati rokov za
izvedbo javnega razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TOPOS d.o.o., Kočevarjeva
1, Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava prostorske dokumentacije za odsek avtoceste Bič – Korenitka, od osnutka do predaje končnih elaboratov.
7. Pogodbena vrednost: 3,915.586 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,915.586 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 466-1483/2000
Ob-25952
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
predmet javnega naročila je nestandardna
intelektualna storitev, ki jo ni mogoče deliti
na manjše zaključene celote in jih oddati

ločeno, za kar je, glede na povezave predmeta naročila z obstoječimi prostorsko
orientiranimi podatki naročnika (pogodbeni
skrbnik je predmetni izvajalec) usposobljen
v RS samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi kadri. Predmeta naročila, kakor tudi izvedbe ni možno podrobno določiti brez
aktivnega sodelovanja izvajalca, cena storitve za naročnika ni bistveno merilo za izbor
izvajalca, giblje pa se v okviru znanih cen za
tovrstne storitve.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): letni program geodetskih del na
območju MOL v letu 2000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
d.d., Ljubljana, Zemljemerska 12.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje in manipulacija podatkov
baze nezazidanih stavbnih zemljišč –
spremljanje postopkov pri določanju
funkcionalnih zemljišč na območju MOL
(upravni postopki, postopki delitve zemljišč).
7. Pogodbena vrednost: pavšalno, po
opravljenem delu, ocenjeno v letu 2000 na
4,950.000 SIT.
8., 9., 10., 11.
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za stavbna zemljišča
Št. 3283
Ob-26036
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po natančnem pregledu in preveritvi obsega ter vsebine storitev je strokovna komisija ugotovila, da je za izvedbo
javnega naročila usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, z ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ros, d.o.o., Maribor, Obradovičeva 2, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programske opreme v NE
Krško.
7. Pogodbena vrednost: 18,428.650 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-26146
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je glede na kompleksnost zahtev projektne naloge:
– lastnik intelektualnih pravic za izdelan
SW prenove prve faze in razpolaga z izvor-
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nimi kodami programov in avtorskimi pravicami za posamezne aplikacije,
– sposoben izdelati SW programe na enakih osnovah kot v prvi fazi prenove, saj tako
programi predstavljajo celoto in se skladajo
oziroma so kompatibilni z že vgrajenimi SW,
– kadrovsko usposobljen in strokovno
pozna zahtevnost elektrarne in sistema,
– sposoben, da glede na kompleksnost
projektne naloge izvede pogodbena dela
kvalitetno in v roku, ki zagotavlja izpolnitev
celotnega projekta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sysen, d.d., Stegne
21, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelovalec programske opreme in njeno
vključitev v obstoječi sistem za obnovo
in doinstaliranje HE Vuhred in HE Ožbalt.
7. Pogodbena
vrednost:
208,958.123,80 SIT (z vključenim DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 208,958.123,80 SIT.
11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Ob-26192
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55. člena ZJN).
Nadgradnjo obstoječe programske opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le
programska hiša, ki je to programsko opremo razvila, ker ima samo ta hiša pravice
intelektualne lastnine nad programsko opremo in ustrezno usposobljene kadre potrebne za izvedbo naročila.
Razvoj in nadgraditev programske opreme za podporo sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja predstavlja nadgradnjo obstoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6–8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma nove programske opreme.
3. Datum izbire: 30. 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 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 okolje, v katerem deluje informacijski sistem
Zavoda,
– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacijsko podporo,
– da je izvajalec aktivno in uspešno sodeloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zavarovanja v Posavju.
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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 naročilo dodeljeno: Infonet, d. o.o., Planina 3 ,
Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoječih programskih rešitev za podporo kartice zdravstvenega zavarovanja,
– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske
opreme.
7. Pogodbena vrednost: 46,853.965 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z
omenjenim izvajalcem je bila za potrebe
uvedbe sistema kartice v pilotski regiji 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

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. 36/2000
Ob-25860
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, faks 062/772-017.
2. (a) Kraj dobave: Ptuj, Krempljeva 7,
2250 Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potrošni računalniški in
pisarniški material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od sklenitve pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, 2250 Ptuj, sekretar sodišča
Turk Aleksander.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 9. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
Okrožnega sodišča na Ptuju, 52400-63755487.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 5. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Okrožno sodišče na Ptuju,

Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 5. 2000 ob
14. uri, na sedežu naročnika, Krempljeva
ulica 7, soba št. 10.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem
razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti na podlagi 50. člena ZJN in bo z
njimi sklenjena pogodba za dobo 12 mesecev. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb, so najnižja cena, fco naročnik in dobavni roki.
10.
Okrožno sodišče na Ptuju
Ob-25883
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
faks 0602/42-393.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinski pripomočki v
skupni
ocenjeni
vrednosti
naročila
390,000.000 SIT, razdeljeni na naslednje
skupine in podskupine:
A) farmacevtske kemikalije, razkužila in
mila v ocenjeni vrednosti 16,200.000 SIT;
B) diagnostična sredstva za biokemični
laboratorij v ocenjeni vrednosti 32,500.000
SIT;
C) obvezilni material v ocenjeni vrednosti 54,150.000 SIT;
D) sanitetni in medicinsko potrošni material v ocenjeni vrednosti 174,500.000
SIT, z naslednjimi podskupinami:
D/a) vakuumski odvzem v ocenjeni vrednosti 7,600.000 SIT,
D/b) inkontinentni program v ocenjeni
vrednosti 6,500.000 SIT,
D/c) rokavice v ocenjeni vrednosti
10,800.000 SIT,
D/d) infuzijski in transfuzijski sistemi v
ocenjeni vrednosti 6,500.000 SIT,
D/e) brizge, igle v ocenjeni vrednosti
7,600.000 SIT,
D/f) ostali sanitetni in medicinsko potrošni material v ocenjeni vrednosti
119,300.000 SIT,
D/g) material za endoskopsko kirurgijo
in mehanski šiv za klasično kirurgijo v ocenjeni vrednosti 16,200.000 SIT;
E) šivalni material v ocenjeni vrednosti
15,200.000 SIT;
F) osteosintetski material v ocenjeni
vrednosti 6,500.000 SIT;
G) rentgenski material v ocenjeni vrednosti 10,800.000 SIT;
H) dializni material v ocenjeni vrednosti
80,150.000 SIT.
(c)
3. Predvideni čas dobave: od 1. 7. 2000
do 30. 6. 2001, oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
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nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2000 do
vključno 15. 5. 2000 do 13. ure, ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije (navesti tudi davčno številko).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212, s pripisom “JR – medicinski pripomočki”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 5. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi (klet
upravne stavbe) Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,
c) ponudnik ima veljavno odločbo Ministrstva za zdravstvo za opravljanje prometa
z medicinskimi pripomočki,
d) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,
e) poravnani davki in prispevki,
f) finančna boniteta ponudnika,
g) zagotavljanje razpisanih vrst in količin
blaga,
h) plačilni pogoji,
i) dostava fco skladišče bolnišnice – razloženo,
j) dostava cenikov,
k) dobavni čas,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo zahtevano),
m) veljavna registracija za ponujene izdelke,
n) predložitev garancije za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
o) izjava banke o pridobitvi garancije za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti in predložitev le-te, če bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje
do 1. 6. 2000.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: objava namere je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 9-10 z dne 4. 2.
2000, Ob-19945.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-26062
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva
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6, Celje, faks 063/484-530, tel. 063/435200.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Celje, Jurčičeva 6, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) živila in material za prehrano:
1. podskupina: sadje in zelenjava –
6,375.000 SIT,
2. podskupina: kmetijski izdelki za ozimnico – 3,300.000 SIT,
3. podskupina: sadje je zelenjava zamrznjena, mlečni izdelki zamrznjeni, ribe zamrznjene – 2,549.000 SIT,
4. podskupina: kruh in pekovsko pecivo
– 7,067.000 SIT,
5. podskupina: meso in izdelki iz mesa
(razen perutnine) – 23,245.000 SIT,
6. podskupina: mleko in mlečni izdelki –
8,877.000 SIT,
7. podskupina: jajca – 1,175.000 SIT,
8. podskupina: konzervirano sadje in zelenjava – 1,392.000 SIT,
9. podskupina: jušni koncentrati, začimbe, čaji, namazi, kis, napitki – 1,436.000
SIT,
10. podskupina: splošno prehrambeno
blago – 8,033.000 SIT,
11. podskupina: perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – 4,383.000 SIT,
B) čistila:
1. podskupina: pralna sredstva –
4,864.000 SIT,
2. podskupina: čistila splošno in sredstva za osebno higieno – 388.000 SIT,
3. podskupina: sredstva za higieno bivalnih prostorov – 959.000 SIT.
Okvirna količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: po skupinah in podskupinah.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
74,043.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 7. 2000
do 30. 6. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Celje,
Jurčičeva 6, Celje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od srede 26. 4. 2000
do petka 19. 5. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50700-603-30762, davčna številka:
76851184.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do ponedeljka 29. 5.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Celje,
Jurčičeva 6, 3000 Celje, z označbo: “Ne
odpiraj – Javni razpis – za nabavo živil in
materiala za prehrano in čistil za potrebe
Doma upokojencev Celje” in z navedbo številke objave javnega razpisa.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2000 ob 8. uri v prostorih sejne
sobe doma.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-

ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudnik mora izpolnjevati vse
pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti v okviru predmeta javnega naročila; da je denarno likviden; da ni pod prisilno upravo ali v stečaju; da ima poravnane
davke in prispevke določene z zakonom; da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila in druge pogoje iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora zagotoviti dobavo vseh
artiklov po vrsti in količini iz posamezne skupine oziroma podskupine.
Ponudba mora veljati do 30. 6. 2001.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba je Bojana
Mazil Šolinc, direktorica.
10.
Dom upokojencev Celje
Št. 152/00-2
Ob-26152
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg
3, 8210 Trebnje, 068/44-145.
2. (a) Kraj dobave: Trebnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) zdravila, obvezilni material, pomožni material, RTG material;
B) laboratorijski material in diagnostična sredstva;
C) stomatološki material.
Ponuditi lahko tudi blago posamezne
skupine!
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
26,500.000 SIT;
A) 10,000.000 SIT,
B) 7,000.000 SIT,
C) 9,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 6. 2000
do 31. 5. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom Trebnje,
Goliev trg 3, tajništvo, kontaktna oseba Slavka Gešman.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 5. 2000, med 10.
in 12. uro, po enodnevni najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 6.000 SIT na ŽR 52120603-32174, s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 5. 2000 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trebnje,
Goliev trg 3, tajništvo, 8210 Trebnje, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z navedbo številke Uradnega lista RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, sejna soba/I, 8210 Trebnje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: določena v razpisni dokumentaciji.
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do vključno 10. 5.
2000 do 12. ure, na naslov pod 5.(b)
točko.
10.
Zdravstveni dom Trebnje

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

Popravek
V javnih razpisih za ugotavljanje sposobnosti za izvajanje posekov pod električnimi
vodi pod Ob-25487, za antikorozijsko zaščito jeklenih konstrukcij pod Ob-25488,
za nezahtevna gradbena dela pod Ob25490, naročnika Elektro Maribor, d.d.,
Maribor, objavljenih v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000, se v 6. (a) točki ura,
do kdaj je potrebno predložiti ponudbo za
priznanje sposobnosti, popravi in pravilno
glasi: do 9. ure.
Uredništvo
Popravek
V javnem razpisu za ugotavljanje sposobnosti za gradbeno obrtniška dela, naročnika Elektro Maribor, d.d., Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z dne
14. 4. 2000, Ob-25483, se v 5. (c) točki
znesek za razpisno dokumentacijo popravi
in pravilno glasi: plačilo dokumentacije v
višini 5.000 SIT.
in v 6. (a) točki ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: do 9. ure.
Uredništvo

Javni razpisi
Ob-25839
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom Pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za oživitev
reje avtohtone jezersko-solčavske
pasme ovac na avtohtonih območjih
Nabavo opreme financira Evropska skupnost iz sredstev Phare v okviru programa
Phare “Čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 1998”, projekt št. SL-9807.02.02.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa PHARE v Centralni in Vzhodni
Evropi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh
držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme v 6
sklopih za Društvo rejcev ovac jezersko-solčavske pasme, Zgornje Jezersko 151, Jezersko, ki je namenjena oživitvi reje jezersko-solčavske pasme ovac.
Sklop 1: Rejska oprema,
Sklop 2: Oprema za sejme in razstave,
Sklop 3: Oprema za predstavitev pasme ovac in društva,
Sklop 4: Grafično oblikovanje, tiskanje
in dostava brošure,
Sklop 5: Ultrazvočna oprema,
Sklop 6: Stroji za tehtanje in pakiranje.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali za posamezne sklope. Ponudba
mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.
Opremo je potrebno dobaviti v roku 3
mesecev po podpisu pogodbe za sklope 1,
3, 4, 5 in 6 in v roku 4 mesecev po podpisu
pogodbe za sklop 2 na naslednji naslov:
Društvo rejcev ovac jezersko-solčavske pasme, Zgornje Jezersko 151, Jezersko, Slovenija.
Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe obsega razpisanega blaga za 20% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisu za
sklop 1 in sklop 4.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual, Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročila.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim dokumentom:
1. navodilom ponudnikom za pogodbe za dobave blaga;
2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;
3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga;
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave
blaga, ki se financirajo s sredstvi PHARE,
skupaj z osnutkom pogodbe, so priloženi le
v informacijo).
Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi

pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56–58, 1000
Ljubljana
Slovenija,
faks
+386
(0)61-178-91-55, kontaktna oseba: Žaneta
Primožič.
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje 4 tedne po objavi tega obvestila
v Uradnem listu RS.
4. Informativni sestanek
Za ponudnike bo organiziran informativni sestanek dne 12. 5. 2000 ob 13. uri po
lokalnem času na istem naslovu.
5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje do 5. 6. 2000 do 9. ure
po lokalnem času na naslov, naveden v točki 3.
Na ovojnici mora biti jasno označeno :
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of
Equipment for Revival of the Native Jezersko-Solčava Breed of Sheep “ and “Not to
be opened before the opening session” in
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb«.
Odpiranje ponudb bo javno dne 5. 6.
2000 ob 10. uri po lokalnem času na istem
naslovu. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en predstavnik ponudnika s pisnim
pooblastilom.
Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-25840
In accordance with Regulation on ratification of the Framework Agreement between the Government of Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG RS
17/93) and referring to Law on Public Procurement, section 9, paragraph 1 of Article
55 (OG RS 24/97) and according to the
Articles 117 and 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public
Tender Performed, The Republic of Slovenia, the Ministry of Agriculture, Forestry and
Food issues
Invitation to Tender
for Supply of Equipment for Revival
of the Native Jezersko-Solčava Breed
of Sheep
Supply of equipment is financed by the
European Commission from PHARE funds
in the framework of the “Cross-Border
Co-operation Programme Slovenia/Austria
1998”, project No. SL-9807.02.02.
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer
to supply goods originating from those
countries.
1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the
selection of supplier of equipment in 6 (six)
Lots for The Association of Breeders of the
Jezersko-Solčava Breed of Sheep, Zgornje
Jezersko 151, Jezersko, for the revitalisation of Jezersko-Solčava breed of sheep.
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The following must be delivered and installed:
LOT 1: Breeding equipment,
LOT 2: Equipment for fairs and exhibitions,
LOT 3: Equipment for presentations of
the breed of sheep and the association,
LOT 4: Graphic design, print and delivery of brochure,
LOT 5: Ultrasound equipment,
LOT 6: Machines for weighing and packing,
Any Tenderer may tender for one or several Lots. The supplies tendered must fully
conform with the descriptions set out in the
Technical Specifications.
The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.
The supplies must be delivered within 3
months after the contract is signed for the
LOTS 1, 3, 4, 5 and 6 and within 4 months
after contract is signed for LOT 2 to the
following address: The Association of Breeders of the Jezersko-Solčava Breed of
Sheep, Zgornje Jezersko 151, Jezersko,
Slovenia.
The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 20% units less or more than the
quantities of goods indicated in invitation for
Lot 1 and Lot 4.
2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manual, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will comply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.
3. Tender Dossier
The offer must be in English and must
conform with following documents:
1. Instructions to Tenderers for Supply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders
and the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts
financed from PHARE Funds and Contract.
Form are attached for information only).
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained free
of charge by written request at the following
address: The Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Dunajska 56–58, 1000 Ljubljana Slovenia, fax: +386 (0)61-178-91-55,
contact person: Ms. Žaneta Primožič.
Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at the latest four
weeks after publication of this announcement in the Official Gazette at the latest.
4. Clarification meeting:
A clarification meeting for all lots will be
held on 5th May 2000, at 1.00 p.m. local
time at the same address.
5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be submitted at the latest on 5th June 2000, at

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9.00 a.m. local time to the address mentioned in point 3.
The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of
Equipment for Revival of the Native Jezersko-Solčava Breed of Sheep “ and “Not to
be opened before the opening session” and
»Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb«.
The tenders will be opened in public
session on 5th June 2000, at 10.00 a.m.
local time at the same address. Only one
Tenderer´s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.
The Republic of Slovenia
The Ministry of Agriculture,
Forestry and Food
Ob-26030
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenija in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju skupnosti 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 izvedbo javnih razpisov objavlja Servis
skupnih služb vlade Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
Mejni prehod Gorjansko
Izvedbo del sofinancira Evropska komisija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slovenija-Italija
1998,
projekt
št.
SL-9802.01.01. Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav, članic Evropske unije in iz držav,
prejemnic sredstev programa Phare. Tudi
vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je adaptacija: kontrolnega objekta, postavitev nove kontrolne kabine z dvema delovnima mestoma za carinike, postavitev nadstrešnice nad otokom in
obema voznima pasovoma, ureditev komunalnih priključkov in zunanje ureditve na MP
Gorjansko.
V primeru, da bo vrednost ponudb presegla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Dela se morajo
pričeti najkasneje v roku 14 dni po podpisu
pogodbe (uvedba v delo), predvideni rok
dokončanja del je 5 mesecev po uvedbi v
delo.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Izbira izvajalca bo potekala po postopku, ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem Federation Internationale des Ingenieurs –
Conseils Conditions of Contract for Works
of Civil Engineering Construction (Red
Book, fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v ponatisu 1992).
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-

stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:
– letni promet gradbenih del v posameznih letih 1997, 1998 in 1999 mora znašati
najmanj 1,080.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali v protivrednosti v SIT ali v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mora veljati 120 dni od predpisanega roka za
odpiranje ponudb.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, po vplačilu nevračljivega zneska 200 EUR v protivrednosti v SIT
ali v katerikoli tuji konvertibilni valuti na ŽR
št. 52000-601-10243 (za tolarska vplačila)
ali na devizni račun pri Banki VIPA Nova
Gorica, št.5075742, SWIFT VIPASI.2X (za
devizna vplačila) s pripisom »Za razpisno
dokumentacijo Mejni prehod Gorjansko«.
Za vplačila je merodajen prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa.
Ponudbe smejo predložiti le imetniki razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo od 25. 4. 2000 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščena Anita Lojk, telefon: +386 65 12 800, faks:
+386 65 24 493, e-mail: projekt@siol.net.
Za ponudnike bo pred ogledom kraja gradbišča organiziran informativni sestanek dne
12. 5. 2000 ob 11. uri na naslovu: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen.
4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo
prispeti do 1. 6. 2000 do 9. ure po lokalnem času na naslov: Projekt, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označene : »Not to be opened before the Opening Session« in «Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb«. Odpiranje ponudb bo
javno dne 1.6.2000 na naslovu: Projekt,
d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob 10. uri po lokalnem času. Pri
odpiranju ponudb lahko sodeluje en predstavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.
Servis skupnih služb vlade RS
Ob-26031
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on financial, technical 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 Regulations and Procedures of Public Tender Performed Joint Government services of the
Republic of Slovenia
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Invitation to Tender
for the Project Border Crossing
Gorjansko
The works are cofinanced by the European Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE 1998 CBC Programme Slovenia-Italy, Project No.
SL-9802.01.01. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
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 renovation of
control facility, instalment of new
check-point cabin with two places of work
for customs officers, construction of projecting roof above the island and two traffic
lanes, regulation of the service mains connections and external features on the Border Crossing Gorjansko.
In the case Tender’s value exceeds available funds, the Contracting Authority reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 14 days after
the signing of the Contract and shall be
finalised within 5 months after the issued
the Letter of Commencement.
2. Procedure and Conditions of the Contract
The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The conditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).
Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– annual turnover in construction works
in each individual year (for the years 1997,
1998 and 1999) should amount to or exceed EUR 1.080.000,00;
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years;
– the ratio of total debts/total liabilities
of the 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 equivalent amount
in SIT or any other foreign convertible currency. The Tender Bond shall have a validity of 120 days from the deadline for opening of Tenders.
3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language
may be obtained from the following address:
Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, upon payment of nonrefundable fee of 200,00 EUR in SIT or any
other equivalent foreign convertible currency to the account No. 52000-601-10243
(for payments in SIT) or to the bank account
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No. 5075742 at Banka VIPA Nova Gorica,
SWIFT VIPASI.2X (for payments in foreign
currency), with the notice »For tender dossier Border Crossing Gorjansko«. For the
payments the selling exchange rate issued
by the Bank of Slovenia on the day of the
announcement in the OG RS is relevant.
Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit
their offers. The tender dossiers are available from 25th April 2000. For all additional
information please contact the responsible
person Mrs. Anita Lojk, phone: +386 65
12 800, fax: +386 65 24 493,
e-mail:projekt@siol.net. A clarification meeting and a site visit will be held on 12th May
2000 at 11:00 hrs local time at Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen.
4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English language must be delivered at the latest on 1st
June 2000 by 9:00 hrs local time to the
address: Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica. The sealed
envelope has to be marked »Not to be
opened before the Opening Session« and
«Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem
ponudb«. The opening of bids will be public
on 1st June 2000 at 10:00 hrs local time at
the: Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica.
At the opening session one Tenderer’s
representative, submitting the power of attorney may participate.
Joint Government services
of the Republic of Slovenia
Št. 321-02-51/00
Ob-26001
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano objavlja na podlagi VI. točke 20.
člena, Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000, (Ur. l. RS, št.
27/00 in 31/00)
javni natečaj
za imenovanje organizacije za
organiziranje pridelave integrirano
pridelanih vrtnin
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je imenovanje organizacije za organiziranje pridelave integrirano pridelanih vrtnin. Organizacija zagotovi
tudi izvajanje kontrole ter izdajanje potrdil in
morebitnih drugih znakov razlikovanja za integrirano pridelavo vrtnin.
Obveznosti, ki izhajajo iz pridobitve zgoraj navedenega imenovanja za izvajanje dejavnosti, uredita izbrana organizacija in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu MKGP) s pogodbo, osnutek pogodbe je na vpogled po
objavi v Ur. l. RS na MKGP.
2. Upravičenci do imenovanja so: pravne
osebe v katere so vključeni pridelovalci vrtnin
in ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje:
– imajo v delovnem razmerju ali pogodbeno zagotovljene osebe in ustrezno opremo za izvajanje kontrole nad integrirano pridelavo v skladu s “Smernicami za integrirano pridelavo vrtnin v Sloveniji” (v nadaljnjem
besedilu “Smernice”), ki jih je MKGP naročilo v okviru razpisa CRP – Zemlja 1997 ter
jih je izdelal Kmetijski zavod Maribor in so
na vpogled na MKGP.

2. Kriteriji pri izbiri za imenovanje organizacije
Prednost pri izbiri bodo imeli naslednji
ponudniki, po naslednjem sistemu:
1. usposobljenost strokovnjakov in ustreznost opreme za izvajanje kontrole nad
integrirano pridelavo vrtnin;
dobra
50 točk

srednja
20 točk

slaba
0 točk

2. ustreznost organiziranosti;
dobra
50 točk

srednja
25 točk

slabša
0 točk

3. pogodba s pridelovalci:
a) število že sklenjenih pogodb (če
obstajajo) z navedbo površine in subjektov;
50 točk

– za vlagatelja, ki ima največji obseg,
X točk
– vsak naslednji vlagatelj
dobi sorazmerno manjše
število točk, glede na njegove dejanske površine.
b) število predvidenih pogodb z navedbo površine in števila subjektov;
50 točk
– za vlagatelja, ki ima predviden največji obseg,
X točk
– vsak naslednji vlagatelj
dobi sorazmerno manjše
število točk, glede na.
predvideno površino.
c) višina vseh stroškov izvajanja,
spremljanja, morebitnih znakov razlikovanja
za integrirano pridelane vrtnine;
100 točk
– za vlagatelja, ki ima predvidene najnižje stroške,
X točk
– vsak naslednji vlagatelj
dobi sorazmerno manjše
število točk, glede na predvideno višino stroškov.
4. ustrezna čim večja teritorialna pokritost predvidene pridelave integrirano pridelanih vrtnin;
ustrezna
ustrezna
(največji obseg) (manjši obseg) zadostna
50 točk
25 točk
0 točk
3. Priloge k vlogi
Vloga je popolna, če so k vlogi priloženi:
– izjava vlagatelja, da bo prevzel pravila
in obveznosti, določenih v “Smernicah za
integrirano pridelavo vrtnin v Sloveniji” in
da sprejema obveznost kontrole pridelave
integrirano pridelanih vrtnin že za leto
2000,
– registracija pravne osebe – za ustrezno dejavnost, (kopija izpiska iz sodnega registra, ki je star največ 2 meseca), ali kopija
odločbe o vpisu društva v register društev,
– vsi akti poslovanja organizacije (akt o
ustanovitvi, statut),
– osnutek pogodbe s pridelovalci z navedbo denarne obveznosti posameznega
pridelovalca integrirane pridelave glede na
obseg njegove proizvodnje in morebitno dinamiko spreminjanja zneska v prihodnje,
– nazivi strokovnih organizacij oziroma
imena strokovnjakov, ki bodo izvajali kontrolo, vključno z njihovim pisnim pristankom
za izvajanje vseh obveznosti iz kontrole pri-
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delave integrirano pridelanih vrtnin in dokazili o njihovi izobrazbi in izkušnjah,
– dokazila o morebitnih sklenjenih tipskih pogodbah s pridelovalci vrtnin za izvajanje nadzora nad integrirano pridelavo; v
pogodbi navede klavzulo, da pogodba stopi
v veljavo le, če je vlagatelj izbran na javnem
natečaju (neobvezno), če že obstajajo,
– dokazila o teritorialni pokritosti – jasen
slikovni prikaz z navedbo, koliko pridelovalcev in kakšne so površine pridelave po katastrskih občinah.
4. Izbira najboljšega ponudnika
Prispele vloge bo pregledala in ocenila
komisija, ki jo za ta namen imenuje minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Le-ta
pregleda prispele vloge, ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in utemeljenost, te
svoje ugotovitve posreduje ministru ter vloge oceni v skladu z navedenimi kriteriji za
izbiro za ta javni natečaj.
Nepopolne in prepozno prispele vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Komisija predlaga ministru izbor najustreznejše vloge za imenovanje organizacije. Če je ustreznih več vlog, lahko komisija
predlaga imenovanje več organizacij.
5. Roki, potek izbire
Vloge, v zaprti ovojnici s pripisom: “za
javni natečaj – integrirana pridelava vrtnin”,
vlagatelji pošljejo ali osebno vložijo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana v roku 14
dni po objavi v Ur. l. RS.
Minister imenuje strokovno organizacijo
s sklepom 15 dni po odpiranju ponudb.
6. Dodatne informacije o javnem natečaju
posreduje
Saša
Belaj,
tel:
061/178-90-41.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ob-26126
Na podlagi določbe 3. člena zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/95
in 18/96), skladno s 25. členom zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/2000) in
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 446-21/99-2 z dne 13. 4. 2000 Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v letu 2000
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj
za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti in druge obveznosti občin, javnih vzgojno-izobraževalni zavodov in
zavodov, ki izvajajo javne vzgojno-izobraževalne programe z območja Republike Slovenije v letu 2000.
Višina poroštvenega potenciala v letu
2000 znaša 1.200,000.000 SIT.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo poleg
predpisanih meril, ki jih določa zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96)
prednostno obravnavalo vloge za pridobitev
sredstev, ki so namenjena izvedbi investicij
iz programa zakona o najetju posojila pri
Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in
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izvedbi projekta investiranja v šolski prostor
in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO,
Ur. l. RS, št. 52/98) ter prvenstveno zagotovitvi dokončanja že začetih investicij.
II. Pogoji razpisa
Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni
vzgojno-izobraževalni zavodi, vzgojno izobraževalni zavodi, ki izvajajo javne vzgojno-izobraževalne programe in občine, ki pri
izvedbi investicij iz programa zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za
socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki
Sloveniji sodelujejo kot sofinancerji, soinvestitorji ali kot soustanovitelji javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v Republiki Sloveniji.
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v
višini 100% neporavnane obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec) ni mogla izterjati na noben drug zakonit način.
2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za plačilo obveznosti do izvajalcem del na investicijskih projektih, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira ustrezno in poroštvu sorazmerno zavarovanje.
3. Kreditojemalec je z banko dolžan skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne smejo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno kategorijo kreditojemalca.
4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po
stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije;
– poročilo o vseh bilančnih in izvenbilančnih terjatvah in obveznostih kreditojemalca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroštvene izjave, razdeljenih po ročnosti (kratkoročne, dolgoročne);
– kreditno pogodbo in pogodbo s kreditojemalcem o ustreznem zavarovanju celotnega
zneska terjatve (hipoteka, cesija terjatev, zastava vrednostnih papirjev ipd.), oziroma poroštveno pogodbo druge pravne osebe.
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predložiti poslovno poročilo za leto 1998 in 1999,
(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 2000.
6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodajalec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.
7. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od prosilca dodatne podatke in informacije.
III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dospelostjo do sedmih let;
2. Poslovna banka ponudi kreditojemalcu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:
– za kratkoročne kredite ne presega
TOM+4%;
– za dolgoročne kredite ne presega
TOM+5%:
Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.
3. Republika Slovenija za izdana poroštva zaračunava provizijo. Postopek za plači-

lo provizije je predpisan z navodilom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 15/96.
IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:
1. z najetjem posojila zagotavljajo soinvestitorski delež v skladu z določili Zakona
o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope
za socialni razvoj za izvedbo projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Slovenije;
2. katerih investicije so v teku in uvrščene v program investicij Ministrstva za šolstvo in šport v letu 1999, 2000 in 2001;
3. izkažejo, da je investicija namenjena
odpravi akutne prostorske stiske, ki jo izkazuje pod 50 odstotno doseganja normativa
za ustrezne izobraževalne programe.
V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitve poroštvene obveznosti Republike Slovenije, če je preprečila ugasnitev
porokove obveznosti in če je iz dokumentacije, priložene zahtevku, razvidno, da je izkoristila vse zakonite možnosti za izterjavo
dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspela poplačati.
Zahtevku za izpolnitev poroštvene obveznosti morajo biti priloženi dokazi o zavarovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne odločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.
VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 15. 12. 2000
oziroma do porabe poroštvene kvote. Vloge morajo biti poslane po pošti ali predane
v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana v zaprti ovojnici z
imenom in naslovom pravnega subjekta ter
oznako “Ne odpiraj, Prijava na razpis – javni
razpis za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije”.
Prvo odpiranje prijav bo 9. 5. 2000, drugo 6. 6. 2000, nadaljna pa vsak prvi ponedeljek v septembru in naslednjih mesecih
leta 2000, ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva
za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Trubarjeva 3, V. nadstropje, Ljubljana.
VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– firma in sedež prosilca (identifikacijska
oznaka, matična številka, davčna številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30. dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Mitji Maruško, državni podsekretar, Služba za investicije Ministrstva za šolstvo in šport, tel. 061/13-12-249, ob ponedeljkih od 9. do 12. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-25850
Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), na podlagi
pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih (Ur. l. RS,
št. 22/98 in 34/98) ter na podlagi pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00)
objavljamo
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javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo
ciljem nacionalnega pomena na
področju vzgoje in izobraževanja ter
športa za leto 2000
I. Uporabniki proračunskih sredstev:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana
II. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Ministrstva za šolstvo in šport za področje vzgoje in
izobraževanja in temeljijo na strateških usmeritvah s tega področja.
V Sloveniji je bila leta 1996 sprejeta večina nove šolske zakonodaje, leta 1998 pa
je bila opravljena vsebinska prenova vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovna
šola, gimnazije, poklicno in strokovno izobraževanje, izobraževanje odraslih). Tako
prvo kot drugo sodoloča strateške cilje razvojno raziskovalnega dela v prihodnjih letih.
V državi, kot je Slovenija, je znanje izziv
prihodnosti, zato je izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti lastnega vzgojno-izobraževalnega sistema eden temeljnih strateških ciljev razvojno raziskovalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja, ki pa ga je treba
nujno gledati v luči vključevanja Slovenije v
evropske integracijske procese. Slednje
zahteva sistematično raziskovanje evropskih
vzgojno-izobraževalnih sistemov, tendenc
razvoja, njihove kompatibilnosti, vključevanja evropske dimenzije izobraževanja itd.
Strateški cilji:
– spremljanje razvojnih sprememb na
področju vzgoje in izobraževanja v razvitih
državah in ovrednotenje njihovega pomena
z vidika sistemskih in vsebinskih rešitev pri
nas;
– spoznavanje in analiza razvojnih sprememb na področju znanosti, gospodarstva,
kulture, socialnega in političnega življenja
ter ovrednotenje njihovih posledic v kontekstu razvoja vzgojno-izobraževalnega sistema;
– raziskovanje in razvijanje vzgojno-izobraževalnega sistema s poudarkom na ustreznem pojmovanju kakovosti in trajnosti
pridobljenega znanja, z vključevanjem temeljnih spretnosti v vzgojno-izobraževalne
programe in s poudarjeno socialno integrativno vlogo šole;
– razvijanje vzgojno-izobraževalnega sistema, ki omogoča vsem mladim pridobiti
temeljno poklicno izobrazbo oziroma zvišati
izobrazbeno raven mladih in odraslih;
– proučevanje uresničevanja strategije
vseživljenjskega učenja.
Razpisani tematski sklopi – vzgoja in
izobraževanje:
Z razpisanimi tematskimi sklopi se želi
doseči nove rešitve za doseganje navedenih strateških ciljev
1. Vključevanje v mednarodne primerjalne projekte na različnih ravneh vzgoje
in izobraževanja
Utemeljitev (problematika)
Mednarodne primerjalne raziskave merijo in opisujejo znanje in dejavnike učenja ter
primerjajo in proučujejo kurikularne cilje in
vsebine na različnih ravneh sistema vzgoje
in izobraževanja. Po skupni metodologiji
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zbrani podatki in obdelani rezultati omogočajo primerljivost znanja naših otrok in mladostnikov z vrstniki v drugih državah, omogočajo analizo dejavnikov učenja in poučevanja kot tudi prenos posebnih učnih strategij, didaktik in drugih značilnosti kurikulov,
ki se v mednarodnem prostoru pokažejo
kot učinkoviti.
Potem ko je Slovenija že sodelovala oziroma sodeluje v več mednarodnih primerjalnih projektih in se ima namen v njih vključevati tudi v prihodnje, je nujen in izvedljiv
načrten in strokoven prenos kakovostnih rešitev v našo šolsko prakso.
Cilji:
– vključevanje v mednarodne primerjalne projekte na različnih ravneh vzgoje in
izobraževanja (vrtci, osnovna šola, gimnazije, poklicno in strokovno izobraževanje, izobraževanje odraslih);
– vključevanje v mednarodne primerjalne projekte na različnih predmetnih področjih in ob proučevanju drugih elementov programa.
Opomba: Mednarodni primerjalni projekti potekajo skladno z določeno in sprejeto
metodologijo in ob upoštevanju časovne dinamike mednarodnih projektov.
2. Razvoj mehanizmov ocenjevanja in
zagotavljanja kakovosti v vrtcu
Utemeljitev (problematika)
Tako vsebinska kot sistemska prenova
predšolske vzgoje v vrtcih uvajata nekatere
organizacijske novosti, drugačne pristope
in načrtovanje vzgojnega dela, večjo demokratizacijo v vrtcu in poseben poudarek na
prikritem kurikulu.
Cilji:
– pregledati ter proučiti, kako različne
države definirajo, spremljajo, evalvirajo in
ugotavljajo kakovost predšolske vzgoje;
– razviti pristope za spremljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih;
– preizkusiti predlagane pristope ter posebej identificirati področja, na katerih je
možno kakovost predšolske vzgoje izboljšati.
3. Razvoj specialnih didaktik in učne
tehnologije na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja
Utemeljitev (problematika)
Ob sodobnih in kakovostnih učnih načrtih, katalogih znanja in kurikulu za vrtce je
razvoj specialnih didaktik in ustrezne učne
tehnologije pogoj za kakovosten pouk oziroma predšolsko vzgojo v vrtcu. V slovenskem prostoru nekatera predmetna področja nimajo razvite specialne didaktike ali pa
le-te niso ustrezno posodobljene; enako velja za učno tehnologijo, ki bi morala biti kompatibilna z različnimi metodami in oblikami
dela, ki jih načrtujejo prenovljeni oziroma
novi učni načrti.
Cilji:
– proučiti in analizirati poučevanje pri različnih predmetih v tistih državah, v katerih
učenci dosegajo kakovostno znanje;
– razviti specialne didaktike za splošno
izobraževalne in strokovne predmete, praktično izobraževanje;
– pripraviti različna didaktična gradiva,
zlasti za predlagane novosti v učnih načrtih
oziroma katalogih znanja;
– analizirati rezultate, zbrane v mednarodnih primerjalnih raziskavah z vidika učne

prakse in didaktike (npr. didaktična analiza
ure pouka, analiza rezultatov na preizkusih
znanja matematike glede na uporabljen učbenik);
– prilagoditi programe izobraževanja značilnostim odraslih.
4. Udeležba odraslih v izobraževanju
Utemeljitev (problematika)
V Sloveniji je na nacionalni ravni relativno dobro razvito spremljanje formalnega izobraževanja odraslih ter izobraževanja zaposlenih, umanjka pa spremljanje celotnega
sklopa neformalnega izobraževanja, ki predstavlja večji delež izobraževanja odraslih.
Podatki, ki so zbrani, pa niso ustrezno razčlenjeni in s tem onemogočajo celovitejši
vpogled v prevladujoče vzorce izobraževanja in učenja odraslih ter dejavnike, ki vzorce generirajo. Te informacije in analize so
nujen pogoj spremljanja doseganja ciljev nacionalnega programa izobraževanja odraslih
in priprave ustreznih ukrepov za spreminjanja stanja. Tako zbrane informacije bi omogočile vzpostavitev informacijskega sistema,
ki bi dal vpogled v celoto izobraževanja odraslih in omogočil ustrezne mednarodne primerjave.
Cilji:
– izdelati ustrezne mednarodne primerjave vzorcev izobraževanja in učenja odraslih;
– razviti in uvajati model spremljanja neformalnega izobraževanja odraslih;
– razviti strategije premagovanja ovir pri
vključevanju odraslih v izobraževanje.
5. Pravičnost v izobraževanju
Utemeljitev (problematika)
Pravičnost v izobraževanju je eden najpomembnejših ciljev demokratične šole, ki
naj bi vsem učencem nudila enake izobraževalne možnosti. Osnovni problem, ki se
ob tem pojavlja, je, kako razrešiti paradoks,
ki se kaže kot protislovje med prizadevanjem za doseganje večje enakosti med
učenci iz različnih socialnih slojev oziroma
kulturnih okolij in hkratnim terjanjem pravice do drugačnosti oziroma različnosti. Dosedanje proučevanje pravičnosti v vzgoji in
izobraževanju je pri nas in v svetu dokaj
pomanjkljivo, ker ne razlikuje dovolj natančno filozofske dimenzije problema od sociološke, politične in didaktične. Zato je treba
na podlagi konceptualne analize pravičnosti
v tradicionalni in sodobni moralni in politični
filozofiji priti do kriterijev za vrednotenje
izredno pomembnih pedagoških pojavov,
npr. enake izobraževalne možnosti, demokratičnost šolskega sistema, diferenciacija,
diskriminacija, objektivnost ocenjevanja,
prehodnost šolskega sistema.
Poleg konceptualnih analiz pravičnosti,
ki so že pripravljene ali potekajo, nas zanimajo tudi empirične analize opravljene na
osnovi baz podatkov na področju vzgoje in
izobraževanja.
Cilji:
– analizirati vpis v vrtce, osnovne , srednje šole, visokošolske programe in neformalne oblike izobraževanja v obdobju od
leta 1980 do 2000 glede na socialni položaj, spol, regijo, vrsto šole oziroma študija;
– analizirati osip v osnovnih, srednjih šolah, visokošolskih programih v obdobju od
leta 1980 do 2000 glede na socialni položaj, spol, regijo, vrsto šole oziroma študija;
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– analizirati šolanja in študij v tujini v obdobju od leta 1980 do leta 2000 glede na
državo šolanja glede na socialni položaj,
spol, regijo, vrsto šole oziroma študija;
– analizirati odpiranje in ukinjanje novih
vrtcev in šol na vseh stopnjah glede na smer
izobraževanja in regijo;
– analizirati delež dijaške in študentske
populacije v dijaških in študentskih domovih
(sofinanciranem bivanju pri zasebnikih) v obdobju od leta 1980 do leta 2000.
6. Socialno integracijska vloga šole
Utemeljitev (problematika)
Med cilji osnovne šole je zapisano, da
mora biti izobrazba usmerjena k polnemu
razvoju človekove osebnosti in k utrjevanju
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Zato je pomembno, da se je pri
vsebinski prenovi posameznih ravni vzgoje
in izobraževanja posebej pazilo na zagotavljanje možnosti socialnega učenja in razvijanja socialnih spretnosti, bodisi pri oblikovanju ciljev in dejavnostih, ki so zapisani v
učnih načrtih pri različnih predmetih, bodisi
pri okvirnem koncipiranju drugih dejavnosti,
kot so dnevi dejavnosti, oddelčna skupnost,
razširjeni program v osnovni šoli, izbirne vsebine v gimnazijah. Problem ostaja, kako na
izvedbeni ravni prepoznati ustrezne vsebine
in jih smiselno povezati s širšim družbenim
okoljem ter jih umestiti v kontekst življenja
otrok in mladine v šoli, v tem kontekstu nas
posebej zanima problematika nasilja v šolah.
Cilji:
– analizirati vzroke in oblike nasilnega
vedenja v šoli in vrtcu;
– razviti možne rešitve za preprečevanje
in zmanjševanje nasilja v šolah v Republiki
Sloveniji in izdelati ustrezne mednarodne
primerjave;
– izdelati mednarodno primerjavo o vsebinah in načinih vključevanja socialnih dejavnosti v pouk in izvenšolske dejavnosti ter
izdelati rešitve za slovensko šolo;
– preizkusiti predlagane pristope in načine vključevanja socialnih dejavnosti v osnovno šolo, gimnazije, poklicno in strokovno izobraževanje;
Razpisani tematski sklopi – šport:
1. Športna dejavnost Slovencev in segmentacija trga organizatorjev športnih prireditev, manegerjev športnikov, športnih
organizacij in sponzorjev.
Utemeljitev (problematika)
Sistematično naj bi se preučevala športna dejavnost prebivalcev Slovenije. Pomembna je primerjalna vrednost raziskave, ki naj
daje možnost stalne primerjave podatkov
od leta 1973, saj je le s primerjavo rezultatov v daljšem časovnem obdobju mogoče
opredeliti določene zakonitosti.
Analiza športne dejavnosti vsebuje tudi
segmentacijo trga izvajalcev športnih programov in trga proizvajalcev ter prodajalcev
športnih izdelkov, torej podatke o trgih, ki
ponujajo produkte športa. Vendar športna
rekreacija ni edini produkt športa. Vrhunski
šport oziroma šport, ki je k njemu usmerjen,
ima druge produkte in druge ali iste ciljne
skupine ljudi. To so predvsem gledalci in
obiskovalci športnih dogodkov in sponzorji,
ki prek športa želijo komunicirati s potrošniki športnih produktov. Po drugi strani ima ta
segment športa multiplikatorske učinke na
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tiste, ki se ukvarjajo z množično športno
aktivnostjo in kupujejo izdelke športne industrije. Gre torej za medsebojne odnose, ki
zahtevajo skupno in celovito preučevanje in
ki omogočajo spoznavanje športno – poslovnega trga. Raziskava lahko omogoča
izdelavo kodeksa obnašanja na slovenskem
trgu, ki naj bi ga spoštovali vsi športni subjekti, ki se pojavljajo na trgu.
Cilji:
– analizirati športne aktivnosti po starosti, spolu, izobrazbi in po posameznih športih,
– opraviti segmentacijo trga obiskovalcev in gledalcev športa ter sponzorjev,
– oceniti učinke sponzoriranja, marketinških akcij športnih organizacij in poročanja medijev.
2. Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening vrhunskih, perspektivnih ter nekdanjih vrhunskih športnikov
Utemeljitev (problematika)
Šport, zlasti vrhunski, je nedvomno v najtesnejši povezavi z zdravstvenim in socialnim statusom, motivacijo ter pogoji za trening. Skrb za optimalizacijo omenjenih elementov je predpogoj za tekmovalno uspešnost športnikov. Kakovostni in vrhunski
šport nedvomno tudi pomembno vplivata na
socialni in zdravstveni status vrhunskih
športnikov v tekmovalnem obdobju ter po
končani športni karieri.
V športu je osnovni cilj vrhunskega športnika in stroke čim boljši športni dosežek ob
čim manjšem tveganju za zdravje. Za uspešnost v športu je poleg optimalnih pogojev
za trening pomembna tudi socialna varnost
športnika, tako v času tekmovalnega obdobja kot tudi po njem.
Če je skrb za tekmovalno uspešnost vrhunskega športnika predvsem v domeni
stroke, pa je skrb za socialno zanesljivost
(ki vsekakor tudi vpliva na športno uspešnost) v tekmovalnem obdobju, še zlasti pa
po končani športni karieri, pogosto tudi zadeva širše družbe. Reševanje problematike
je omogočeno, če je strokovno in znanstveno ugotovljeno in analizirano.
Analiza socialnega statusa, motivacije,
pogojev za delo in trening, zdravstvenega
statusa in sistema izbora športnikov omogoča tudi izdelavo strategije in programov
spremljanja perspektivnih športnikov.
Cilji:
– analizirati pokazatelje zdravstvenega in
socialnega stanja ter pogoje za trening perspektivnih in vrhunskih športnikov,
– analizirati zdravstveni in socialni status
bivših vrhunskih športnikov,
– analizirati pogoje za trening,
– analizirati socialne razmere aktivnih vrhunskih in bivših vrhunskih športnikov.
3. Spremljanje novosti na področju
športa otrok in mladine in prilagajanje
športnih programov razvojnim spremembam mladih
Utemeljitev (problematika)
Športna vzgoja mladih poteka kot redna
športna vzgoja v predmetniku in kot interesna športna vzgoja v šolah, društvih, klubih
in pri zasebnikih. Sistematično naj bi se
preučevalo novosti, ki jih zahtevajo spremenjeni programi športne vzgoje v vrtcih,
osnovni in srednji šoli ter na univerzi ter

prostočasna športna dejavnost otrok in
mladine.
Pomembna je primerjalna vrednost raziskave, ki v določenih delih daje možnost
longitudinalne spremljave motoričnega, kognitivnega, konativnega, mikrosocialnega in
sociološkega podprostora psihosomatičnega statusa otrok in mladine v tridesetletnem
obdobju (primerjave z rezultati raziskovalnega projekta 1970-1983-1993-2003 ter rezultati ugotavljanja, spremljanja in vrednotenja telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok in mladine v Sloveniji). Hkrati je
treba preučevati sodobne pedagoške prijeme pri uvajanju različnih vsebinskih in organizacijskih novosti v šolsko in zunajšolsko
prakso, preiskušati nove pripomočke in učno tehnologijo ter poiskati ustrezne načine
evalvacije športnovzgojnega procesa.
Cilji raziskave
Analizirati motorični prostor in povezavo
le-tega s psihološkimi, sociološkimi, zdravstvenimi dimenzijami otrok in mladine v različnih starostnih obdobjih:
– ugotavljati stopnjo znanja plavanja in
odvisnost le-tega od različnih faktorjev, kot
so ekonomska moč prebivalstva, kakovost
in čas trajanja plavalnih programov, motorične sposobnosti otrok, ozaveščenost staršev,
– modificirati mersko baterijo za ugotavljanje motoričnega in telesnega razvoja.
Ugotavljati določene značilnosti otrok s
posebnimi potrebami (gibalne motnje, astma, epilepsija, strah, povečana telesna teža…) in pripraviti predloge programov.
Spremljati športnovzgojni proces:
– pripraviti mersko baterijo za ugotavljanje ravni znanja v osnovni in srednji šoli,
– ugotoviti organiziranost in vsebinsko
zasnovanosti interesnih dejavnosti in šolskih
športnih tekmovanj,
– ugotavljati vplive sodobne vadbene
opreme in učne tehnologije na kakovost
vzgojnoizobraževalnega dela v šoli in društvih (uporaba merilcev srčne frekvence, računalniških programov…),
– analizirati športne oddelke v gimnazijah z vidika učne uspešnosti in športnega
rezultata,
– analizirita organiziranost športnih šol
nacionalnega pomena z vidika strukture trenerjev, vključenih športnikov, športnih panog, športnih in učnih dosežkov,
– pripraviti modele ocenjevanja znanja
(opisno in številčno ocenjevanja, relativnost
ocenjevanja),
– v klubih in društvih spremljati proces
dela s pedagoškega vidika.
Analizirati delovne pogoje (akustika,
oprema vadbenih prostorov…) in ugotavljati
zdravstveni status športnih pedagogov, starih štirideset, petdeset in šestdeset let.
4. Analiza organiziranosti in financiranja športnih organizacij v Sloveniji
Utemeljitev (problematika)
V Sloveniji obstajajo različne športne organizacije, ki jih lahko razvrstimo v organizacije, ki nudijo storitve za pasivne udeležence in v organizacije, ki nudijo storitve za
aktivne udeležence ter v profitne in neprofitne organizacije. Vse so lahko zasebne ali
javne ali pa jih ustanovijo organizacije zasebnega in javnega sektorja. Značilno za
zadnje je, da so financirane predvsem iz
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javnega sektorja, zasebni sektor pa prispeva vsebino in management.
Delavci v športnih organizacijah delajo
volontersko (v skladu z definicijo Sveta Evrope je to prostovoljna in neplačana aktivnost),
honorarno in profesionalno. Glede na zaposlene lahko športne organizacije opredelimo kot volonterske in profesionalne.
Glede na raznovrstnost športnih organizacij je raznovrstna tudi njihova organiziranost, sistemi vodenje, vrste delavcev in njihovo financiranje. Športne organizacije ustvarjajo športne produkte, ki predstavljajo
pomembno ekonomsko kategorijo. Učinki
slovenskega športa kot generatorja in multiplikaktorja športne industrije, trgovine športnih izdelkov in izdelkov za prosti čas, predvsem pa turizma, so veliki. Vsekakor lahko
trdimo, da je šport pomemben del industrije
prostega časa, ki ustvarja dohodek in nova
delovna mesta.
Preučevanje organiziranosti in financiranja športa lahko omogoči oblikovanje modelnih značilnosti velikih, srednjih in malih
športnih društev, s poudarkom na vodenju
tehnologij dela in procesni logistiki. Spodbudi lahko iste ali nove vire za financiranje
športa v Sloveniji. Pri tem je pomembna
primerjalna vrednost raziskave, ki naj daje
možnost stalne primerjave podatkov od leta
1995 naprej, saj je le s primerjavo rezultatov v daljšem časovnem obdobju možno
opredeliti določene zakonitosti.
Cilji:
– analizirati vse finančne vire športa v
Sloveniji, javne finance, sponzorje, medije,
igre na srečo, porabo prebivalstva,
– ugotoviti število delavcev v športu, njihove delovne naloge, način vodenja športnih organizacij, pomanjkljivosti vodenja in
klasifikacije poklicev v športu,
– opredeliti profesionalne in volonterske
športnike,
– oceniti promet športne industrije v Sloveniji in število zaposlenih v tej industriji,
– izdelati modele organizacije in vodenja športnih organizacij.
Pogoji in merila:
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.
Odgovorni nosilec projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 31. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).
b) Prijave ocenjuje programski svet za
ciljne raziskovalne programe Ministrstva za
šolstvo in šport na podlagi predhodne ugotovitve o ustrezni kakovosti in raziskovalni
usposobljenosti odgovornih nosilcev projektov oziroma članov projektnih skupin, ki jo
pripravi Ministrstvo za znanost in tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje
aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.
Pri izboru projekta bodo imeli prednost
prijavitelji, ki bodo:
– s kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finančno ponudbo in časovnim načrtom obetali učinkovito doseganje zgoraj navedenih ciljev,
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– ki bodo za izvajanje razpisane tematike oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno,
– ki bodo prikazali uporabne pričakovane rezultate .
III. Okvirna višina sredstev: okvirna vrednost sredstev, ki jih za izvedbo programa
namenjata Ministrstvo za znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za šolstvo in šport:
za področje vzgoje in izobraževanja –
40,000.000 SIT , od tega:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
25%,
– Ministrstvo za šolstvo in šport: 75%;
za področje športa – 9,000.000 SIT, od
tega:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
25%,
– Ministrstvo za šolstvo in šport: 75%.
IV. Rok izvedbe projektov je od 12 do
največ 24 mesecev.
V. Prijava na razpis mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 15. maja 2000 do 14. ure.
VI. Odpiranje prijav bo 16. maja 2000
ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost
in tehnologijo v (v drugem nadstropju), Trg
OF 13, Ljubljana.
VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 15. dni od dneva odpiranja.
VIII. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili) dvignejo prijavitelji od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
pri vratarju Ministrstva za znanost, Trg OF
13, Ljubljana.
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj - Razpis za CRP - in navedbo teme « morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v
vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
IX. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so možne na naslovih:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF,13 Ljubljana, tel. 17-84-624, Aljana
Pogačnik in na
– Ministrstvu za šolstvo in šport, Urad za
šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, dr. Andreja
Barle (12-65-911)
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-26044
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na podlagi
pravilnika o postopkih in izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00) objavlja Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
javni razpis
za sofinanciranje turističnih programov
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem bo sofinanciralo turistične programe in projekte, ki so
ali bodo potekali v času od 16. 11. 1999

do 15. 11. 2000. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli projekti, ki jih bodo prijavile
LTO in bodo usmerjeni regionalno povezovalno, ki bodo vključevali v programe slovensko naravno in kulturno dediščino, ki
bodo naravnani dolgoročno ter bodo prispevali k ugledu in prepoznavnosti turistične
regije in države Slovenije.
a) Sofinanciranje projektnih nalog za področje turizma, ki se nanašajo na strokovne
podlage za potrebe razvoja turizma in vodenje turistične politike na nacionalni in na
regionalni ravni. Prednost bodo imele projektne naloge, ki bodo proučile možnosti
celostnega turističnega razvoja zaokroženih
turističnih regij.
Od izvajalcev pričakujemo projektne naloge, katerih rezultati bodo jasno, sledljivo
in realno opredelili možnosti razvoja turizma
na izbranem območju. Projektne naloge morajo upoštevati načela trajnostnega razvoja
turizma ter biti usmerjene v sonaravni razvoj
turizma.
Posebna pozornost mora biti namenjena
oblikovanju celoletnega programskega dela
turistične ponudbe ter turističnim produktom, ki bodo omogočali nova delovna mesta za lokalno prebivalstvo.
Prednost pri sofinanciranju bodo imele
tudi projektne naloge, ki usmerjajo v razvoj
malega podjetništva. Ponuditi morajo:
– vsaj dva finančno ovrednotena variantna predloga o možni povezavi obstoječih
turističnih centrov v skladno delujočo celovito turistično ponudbo regije;
– načrt razvoja turističnih produktov, ki
vključujejo v celovito turistično ponudbo regije prvine naravne in kulturne dediščine.
Posebna pozornost naj bo namenjena oblikovanju bogate celoletne programske ponudbe ter vključevanju krajinskih posebnosti vanjo, kakor tudi oblikovanju celoletne
programske ponudbe ter izdelavi investicijskih načrtov in njihovega finančnega ovrednotenja;
– načrt razvoja turističnih produktov na
področju rekreacijskih aktivnosti – pričakujemo razvojno usmerjene predloge, temelječe na upoštevanju (in smiselnem povezovanju) že obstoječe ponudbe ter na njenem
širjenju tako, da bo ponudba športa v regiji
pestra in celoletna. Študija naj vsebuje finančno ovrednotenje predlogov, pri čemer
morajo upoštevati predlogi infrastrukturnih
posegov v prostor okoljevarstveno zakonodajo in predpise;
– predloge za navezavo obravnavane turistične regije in njenih turističnih produktov
na turistično ponudbo sosednjih slovenskih
turističnih območij;
– programske predloge za mednarodno
turistično sodelovanje.
b) Sofinanciranje programov oziroma
projektov, ki so usmerjeni v dolgoročno regijsko povezovanje
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
projekti, ki jih predlagajo LTO in ki temeljijo
na razvojnih načrtih turizma za celotno območje ter programi, v katerih sodeluje več
občin oziroma več regij, ki tvorijo s svojo
ponudbo zaokrožena turistična območja.
Prednost pri financiranju bodo imeli programi, ki:
– povezujejo območje več regij ali občin
pri oblikovanju skupnih turističnih produk-
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tov na področju vključevanja kulturne in naravne dediščine v turistično ponudbo,
– uvajajo nove programske prvine ponudbe, povezane z doživljanjem in razumevanjem narave ter slovenske kulturne krajine in umetnosti,
– predstavljajo dopolnjevanje oziroma
nadgradnjo obstoječi regijski turistični ponudbi na področju rekreacijskih aktivnosti s
poudarkom na razvoju celoletne ponudbe,
– uvajajo nove, tržno zasnovane programe, ki bogatijo turistično ponudbo regije in
upoštevajo načela trajnostnega razvoja turizma.
c) Sofinanciranje programov oziroma
projektov na področju vključevanja slovenske sakralne kulturne dediščine v slovensko turistično ponudbo
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo podprlo projekte vključevanja slovenske sakralne dediščine v turistično ponudbo v svetem letu 2000, ko pričakuje
Slovenija izjemen porast tranzitnega turizma
proti Rimu. S tem se odpira v Sloveniji nov,
doslej neizkoriščen segment turistične ponudbe. Podprli bomo:
– programe, povezane s turistično prometno signalizacijo slovenske sakralne kulturne dediščine, ki prispevajo k evropski
primerljivosti slovenske sakralno-kulturne turistične ponudbe,
– pripravo projekta turističnega označevanja prvovrstne sakralne dediščine v povezavi z obiskom romarjev v svetem letu 2000,
– projekte promocije slovenskih prenočitvenih in gastronomskih kapacitet in turističnih privlačnosti, ki vabijo romarje iz
vzhodnoevropskih držav, da se ustavijo v
Sloveniji na svoji poti proti Rimu.
d) Sofinanciranje stroškov izobraževanja
in usposabljanja za področje turizma
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
programi
– izobraževanja za podporo izvajanja razpisanim programom,
– komunikacije z gosti za poklice, ki imajo neposreden stik s turisti za izboljšanje
gostoljubnosti,
3. Osnovni pogoji in merila:
Prejemnik državne pomoči lahko prejme:
1) za projektne naloge za področje turizma, ki se nanašajo na strokovne podlage za
potrebe razvoja turizma in vodenje turistične politike na nacionalni in na regionalni
ravni in
2) za programe oziroma projekte, ki so
usmerjeni v dolgoročno regijsko povezovanje:
– velike gospodarske družbe: do 40%
vseh stroškov, povezanih s pripravo in izvedbo turističnega programa - projekta oziroma največ 10,000.000 SIT za posamezen program;
– ostali: do 55% vseh stroškov, povezanih s pripravo in izvedbo turističnega programa - projekta oziroma največ
10,000.000 SIT za posamezen program;
3) za programe oziroma projekte na področju vključevanja slovenske sakralne kulturne dediščine v slovensko turistično ponudbo:
– do 70% vseh stroškov, povezanih s
pripravo in izvedbo turističnega programa projekta oziroma največ 10,000.000 SIT za
posamezen program;
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4) za stroške izobraževanja in usposabljanja za področje turizma:
– če udeleženci izobraževanja prihajajo
iz velike gospodarske družbe: do 35% vseh
stroškov, povezanih s pripravo in izvedbo
turističnega programa - projekta oziroma
največ 10,000.000 SIT za posamezen program;
– za ostale: do 45% vseh stroškov, povezanih s pripravo in izvedbo turističnega
programa (projekta) oziroma največ
10,000.000 SIT za posamezen program.
Kandidat lahko v okviru določenih največjih odstotkov izjemoma pridobi višji znesek od 10 milijonov SIT, če naročnik ugotovi, da je projekt posebnega nacionalnega
pomena.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po zaključku programa na podlagi
priloženega poročila o izvedeni prireditvi in
priloženih dokazil o porabljenih sredstvih za
izvedbo prireditve.
Za projekte, ki potekajo daljši čas in so
razdeljeni na več faz, lahko nakaže Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem kandidatom sredstva po posameznih zaključenih fazah. Pogoj je predložena dokumentacija o zaključeni fazi in opozorilo ministrstvu
že ob prijavi programa na razpis, da bo potekal v več fazah in da želi predlagatelj sofinanciranje v več delih po posameznih fazah.
Stroški, ki bodo predmet sofinanciranja,
morajo biti izključno povezani s pripravo in
izvedbo samih turističnih programov in se
morajo v celoti nanašati zgolj nanje.
Pogoji:
Upravičenci do dodelitve državne pomoči za področje turizma so:
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
45/94, 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
32/98, 37/98, 84/98, 6/99 in 54/99),
pri čemer se za velike gospodarske družbe
štejejo tiste, ki v letni bilanci stanja in izkazu
uspeha prikazujejo na dan objave javnega
razpisa več kot 40 mio EUR prihodkov in
več kot 27 mio EUR, preračunano v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije (v nadaljevanju: velike gospodarske družbe);
– osebe javnega prava in zbornice, če je
njihov namen pospeševanje in razvoj turizma;
– društva, ki so registrirana v skladu z
zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95,
49/98);
– lokalne turistične organizacije, ustanovljene v skladu z zakona o pospeševanju
turizma (Ur. l. RS, št. 57/98);
– zavodi, ki so oblikovani v skladu z zakonom o zavodih (Ur. l. RS - stari, št. 12/91
in dalje);
– javni gospodarski zavodi in javna podjetja, ustanovljena na podlagi zakonom o
gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93 in 30/98) in se ukvarjajo s pospeševanjem, razvojem in promocijo turizma.
Kandidati lahko oddajo več vlog za več
različnih programov, vendar ločeno za vsak
program posebej. Vlogo za subvencioniranje posameznega turističnega programa lahko odda le en kandidat (organizator, izvajalec ali nosilec programa). V primeru, da prej-

memo za en program več vlog, bodo vse
vloge zavrnjene.
Merila:
Prednost pri izbiri bodo imele vloge za
izvedbo programov, ki izpolnjujejo naslednja merila:
– ponudbe LTO, skupne turistične ponudbe več občin ali regij, ponudbe celotnega področja;
– pomenijo nadaljevanje oziroma dokončanje projektov, ki bogatijo obstoječo turistično ponudbo (izvzeto je vlaganje v infrastrukturo);
– vplivajo na hitrejši, skladnejši in dolgoročni razvoj turizma in dolgoročno prispevajo k bolj povezani, zaokroženi in razpoznavni turistični ponudbi območja;
– programi za mlade in za starejše osebe;
– ponudijo nove turistične programe, ki
vpletajo aktivno (vendar v skladu z varovanjem narave) v turistično ponudbo prvine
naravne in kulturne dediščine ter rekreativne aktivnosti oziroma omogočajo njihov razvoj;
– vzpodbujajo razvoj kvalitetne turistične
ponudbe na obmejnih, socialno šibkih in
demografsko ogroženih območjih ter omogočajo zaposlovanje domače delovne sile;
– potekajo z mednarodno udeležbo
– omogočajo razvoj celoletne turistične
ponudbe visoke kvalitete za ciljne skupine,
opredeljene v “Resoluciji o strateških ciljih
na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za
njeno izvajanje“ (UL RS, št. 7/95).
Vsebina ponudbe:
Poleg podatkov iz 2. in 3. točke tega
razpisa mora predlagatelj ponudbe predložiti k vlogi za pridobitev državne pomoči:
– izpolnjen obrazec za prijavo na javni
razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada RS;
– gospodarske družbe in zavodi izpisek
iz sodnega registra, ki ob vložitvi vloge ne
sme biti starejši od 30 dni;
– samostojni podjetniki posamezniki fotokopijo priglasitvenega lista in potrdilo iz
evidence samostojnih podjetnikov posameznikov;
– za društva kopijo odločbe o vpisu društva v register in potrdilo iz registra društev;
– fotokopijo obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrtne dejavnosti;
– lokalne turistične organizacije – kopijo
odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije ter registracijske akte glede na izbrano statusno obliko;
– če gre za mednarodne prireditve - dokazilo o mednarodni organizaciji prireditve;
– reference predlagatelja vloge in izvajalca;
– način izvedbe prireditve in izvedbeni
roki;
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja predvidenih stroškov;
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
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– izjava, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom (izjava je sestavni
del razpisne dokumentacije);
– izjava, da podjetje, ki se prijavlja na
razpis, ni v stečajnem postopku (izjava je
sestavni del razpisne dokumentacije).
Uporabnik proračunskih sredstev lahko
naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov (dovoljenje za opravljanje dejavnosti, podatki o solventnosti ponudnika, potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih in drugo) kot dokazilo o resničnosti navedb v vlogi.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni predlagatelji vlog, ki:
– so v stečajnem postopku;
– prijavljajo turistične programe, ki so v
celoti že sofinancirani iz drugih virov državnega proračuna;
Do subvencij niso upravičeni naslednji
programi:
– komercialni programi turističnih organizacij,
– sejmi in kongresi, ki ne segajo na področje turizma,
– programi, ki so že v celoti sofinancirani iz drugih virov državnega proračuna,
– televizijske oddaje,
– propagandni programi gospodarskih
družb.
4. Okvirna višina sredstev: na razpolago so sredstva v okvirni višini 147,000.000
SIT, ki jih bo zagotovil uporabnik s proračunske postavke 4129 – Sofinanciranje
turističnih programov. Komisija za izvedbo
javnega razpisa bo izvedla dve odpiranji
vlog, prispelih na javni razpis. Razpoložljiva sredstva bodo po posameznih odpiranjih razdeljena tako, da bo na vsakem odpiranju na razpolago polovica predvidenih
sredstev.
V kolikor sredstva na prvem odpiranju
oziroma ocenjevanju ne bodo porazdeljena, bodo prenešena v maso sredstev za
naslednje odpiranje vlog. Prav tako bodo
lahko vloge upravičencev, ki bodo na prvem ocenjevanju dobile manj sredstev od
možnih zaradi premalo razpoložljivih sredstev, upoštevana pri drugem odpiranju.
5. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena do konca proračunskega obdobja.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: komisija
za izvedbo javnega razpisa bo v letu 2000
odpirala vloge dvakrat.
– za prvo odpiranje morajo biti vloge oddane na pošto priporočeno najkasneje
31. 5. 2000. Osebno vročene vloge bomo
sprejemali na sedežu Ministrstva vsak delovni dan do 14. ure. Osebno vročene vloge morajo biti oddane najkasneje do 31. 5.
2000 do 14. ure na sedežu Ministrstva za
malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva
11, 2000 Maribor.
– za drugo odpiranje morajo biti vloge
oddane na pošto priporočeno najkasneje
31. 8. 2000. Osebno vročene vloge bomo
sprejemali na sedežu Ministrstva vsak delovni dan do 14. ure. Osebno vročene vloge morajo biti oddane najkasneje do 31. 8.
2000 do 14. ure na sedežu Ministrstva za
malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva
11, 2000 Maribor.
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Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
na kateri mora biti vidna oznaka: “Ne odpiraj
– javni razpis, Turistični programi.” Vloge, ki
ne bodo imele oznake, bodo v postopku
odpiranja zavrnjene kot nepravilno opremljene.
7. Datumi odpiranja vlog: odpiranja vlog
bodo ob naslednjih datumih:
– prvo odpiranje bo 5. 6. 2000 na sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
– Drugo odpiranje bo 4. 9. 2000 na sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
Odpiranja vlog niso javna.
8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki turističnih prireditev lahko razpisno dokumentacijo dvignejo:
– na Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
vsak delovni dan od 10. do 15. ure, pri
Manici Valdhuber,
– na internetu na naslovu http//www.sigov.si/mmgt ali
– jo
naročijo
po
telefonu
062/228-39-20, Manica Valdhuber.
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom posreduje Stane Bizjak, (tel. 062/228-39-33, 062/228-39-20,
e-mail: stane.bizjak@gov.si) vsak ponedeljek in sredo med 10. in 12. uro.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Ob-26050
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem bo sofinanciralo turistične prireditve, ki so se ali se
bodo odvijale v času od 16. 11. 1999 do
15. 11. 2000, katerih cilj je trajno povečanje turističnega obiska v posameznih krajih
oziroma na posameznem turističnem območju in vplivajo na turistični razvoj posameznega območja.
3. Osnovni pogoji in merila:
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo sofinanciralo do največ 50% vseh
stroškov izvedbe prireditve, vendar največ v
znesku 5,000.000 SIT. Kandidat lahko v
okviru določenih največjih odstotkov izjemoma pridobi višji znesek od 5,000.000
SIT, vendar ne več kot 8,000.000 SIT, če

uporabnik proračunskih sredstev ugotovi,
da je prireditev posebnega nacionalnega pomena. Stroški, ki bodo predmet sofinanciranja, morajo biti izključno povezani s pripravo in izvedbo turistične prireditve.
Odobrena sredstva bodo izbranim predlagateljem vlog nakazana po izvedbi prireditve na podlagi predloženega poročila o izvedeni prireditvi in priloženih dokazilih o porabljenih sredstvih za izvedbo prireditve.
Za prireditve, ki potekajo daljše obdobje
in so razdeljene na več faz, lahko nakaže
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
kandidatom sredstva po posameznih zaključenih fazah. Pogoj je predložena dokumentacija o zaključeni fazi in opozorilo ministrstvu že ob prijavi prireditve na razpis, da
bo potekala v več fazah in da želi predlagatelj sofinanciranje v več delih, po posameznih fazah.
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
45/94, 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
32/98, 37/98, 84/98, 6/99 in 54/99),
pri čemer se za velike gospodarske družbe
štejejo tiste, ki v letni bilanci stanja in izkazu
uspeha prikazujejo na dan objave javnega
razpisa več kot 40 mio EUR prihodkov in
več kot 27 mio EUR, preračunano v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije (v nadaljevanju: velike gospodarske družbe);
– osebe javnega prava in zbornice, če je
njihov namen pospeševanje in razvoj turizma;
– društva, ki so registrirana v skladu z
zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95,
49/98);
– lokalne turistične organizacije, ustanovljene v skladu z zakonom o pospeševanju turizma (Ur. l. RS, št. 57/98);
– zavodi, ki so oblikovani v skladu z zakonom o zavodih (Ur. l. RS - stari, št. 12/91
in dalje);
– javni gospodarski zavodi in javna podjetja, ustanovljena na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93 in 30/98) in se ukvarjajo s pospeševanjem, razvojem in promocijo turizma.
Kandidati lahko oddajo več vlog za več
različnih prireditev, vendar ločeno za vsako
prireditev posebej. Vlogo za sofinanciranje
posamezne turistične prireditve lahko odda
le en ponudnik (organizator, izvajalec ali naročnik prireditve). V primeru, da prejmemo
za isto prireditev več vlog, bodo vloge zavrnjene.
Merila:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo turistične prireditve, ki izpolnjujejo vsaj enega
od navedenih pogojev:
– so del celovitega programa prireditev
z daljšim obdobjem trajanja in so zasnovane
na strokovnih marketinških podlagah;
– so del celovitega programa prireditev in
so vpisane v mednarodni koledar prireditev;
– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je turistična javnost z njimi vnaprej
seznanjena v publikacijah ali na drug ustrezen način;
– so tradicionalne prireditve;
– ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje;
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– zajamejo večje območje (v prireditvi
sodeluje več občin);
– imajo zagotovljen organiziran turistični
obisk - npr. v povezavi s turističnimi oziroma
potovalnimi agencijami in podobno;
– poudarjajo pozitivno predstavo o Sloveniji kot sodobni evropski državi;
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto območja;
– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe območja in države ter pozitivno
prispevajo k splošni promociji Slovenije;
– naročniki so lokalne turistične organizacije oziroma zaokrožena turistična območja;
– pomenijo strokovni prispevek k razvoju turizma (mednarodni kongresi) ter
– ostale prireditve, ki niso zajete v zgoraj
navedenih alineah in katerih izvedba drugih
ne postavlja v neenakopraven položaj ter se
ne kršijo načela tržnega gospodarstva in
proste konkurence.
Vsebina ponudbe:
Poleg podatkov iz 2. in 3. točke tega
razpisa, mora vloga vsebovati še naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec za prijavo na javni
razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada RS;
– gospodarske družbe in zavodi izpisek
iz sodnega registra, ki ob vložitvi vloge ne
sme biti starejši od 30 dni;
– samostojni podjetniki posamezniki fotokopijo priglasitvenega lista in potrdilo iz
evidence samostojnih podjetnikov posameznikov;
– za društva kopijo odločbe o vpisu društva v register in potrdilo iz registra društev;
– fotokopijo obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrtne dejavnosti;
– lokalne turistične organizacije – kopijo
odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije ter registracijske akte glede na izbrano statusno obliko;
– če gre za mednarodne prireditve - dokazilo o mednarodni organiziranosti prireditve;
– reference predlagatelja vloge in izvajalca;
– način izvedbe prireditve in izvedbeni
roki;
– vrednost in cena celotne prireditve s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja predvidenih stroškov;
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izjava, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom (izjava je sestavni
del razpisne dokumentacije);
– izjava, da podjetje, ki se prijavlja na
razpis, ni v stečajnem postopku (izjava je
sestavni del razpisne dokumentacije).
Uporabnik proračunskih sredstev lahko
naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov (dovoljenje za opravljanje dejavnosti, podatki o solventnosti ponudnika, potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih in drugo) kot dokazilo o resničnosti navedb v vlogi.
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Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki:
– so v stečajnem postopku,
– pripravljajo turistične prireditve, ki so v
celoti že sofinancirane iz drugih virov državnega proračuna.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje vrste prireditev:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje;
– sejmi lokalnega pomena;
– snemanje televizijskih oddaj;
– propagandne akcije.
4. Okvirna višina sredstev: na razpolago
so sredstva v okvirni višini 80,000.000 SIT,
ki so zagotovljena v proračunski postavki
4134 – Sofinanciranje turističnih prireditev.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
izvedla dve odpiranji vlog, prispelih na javni
razpis. Razpoložljiva sredstva bodo po posameznih odpiranjih razdeljena tako, da bo
na vsakem odpiranju na razpolago polovica
predvidenih sredstev.
V kolikor sredstva na prvem odpiranju ne
bodo porabljena, se bodo prenesla na naslednje odpiranje. Prav tako se bodo lahko
vloge, ki bodo na prvem odpiranju zavrnjene zaradi premalo razpoložljivih sredstev,
upoštevale pri naslednjem odpiranju.
5. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena do konca proračunskega obdobja.
6. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: komisija
za izvedbo javnega razpisa bo v letu 2000
dvakrat odpirala vloge:
– za prvo odpiranje morajo biti vloge priporočeno oddane na pošto najkasneje
31. 5. 2000. Osebno predložene vloge bomo sprejemali na sedežu ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predložene vloge morajo biti oddane najkasneje do
31. 5. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
– za drugo odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
31. 8. 2000. Osebno predložene vloge bomo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predložene vloge morajo biti oddane najkasneje do
31. 8. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
Vloge pošljite na naslov Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva
11, 2000 Maribor. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna
oznaka: “Ne odpiraj – javni razpis za Turistične prireditve.” Vloge, ki ne bodo imele
oznake, bodo v postopku odpiranja zavrnjene kot nepravilno opremljene.
7. Datumi odpiranja vlog:
– prvo odpiranje vlog bo 5. 6. 2000 na
sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
– drugo odpiranje vlog bo 4. 9. 2000 na
sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
Odpiranja vlog niso javna.
8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa ob-

veščeni najkasneje v roku 45 dni po posameznem odpiranju vlog.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki turističnih prireditev lahko razpisno dokumentacijo prejmejo:
– na Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
vsak delovni dan od 10. do 15. ure, pri
Manici Valdhuber,
– na internetu, na naslovu http://www.sigov.si/mmgt ali
– jo naročijo po telefonu 062/228 39
20 (Manica Valdhuber).
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom posredujeta Jasna Radič, (tel. 062/228-39-34, 062/228-39-20,
e-mail: jasna.radic@gov.si) vsak torek in petek med 9. in 10. uro in Stane Bizjak, (tel.
062/228-39-33, 062/228-39-20) vsak
ponedeljek in sredo med 10. in 11. uro.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Ob-26032
Na podlagi sredstev, ki jih je pridobila
Zveza za šport otrok in mladine Slovenije (v
nadaljevanju ZŠOMS) na Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ministrstvu za šolstvo in šport, Zavodu za šport Slovenije in drugih virov, razpisuje
javni razpis
za sofinanciranje dodatnih športnih
dejavnosti za mlade v letu 2000/2001
1. Ime in sedež ZŠOMS: Zveza za šport
otrok in mladine Slovenije, Gortanova 22,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: cilj projekta
je povečati število mladih, vključenih v dodatne športne programe, ki potekajo po
pouku, ob koncu tedna (med šolskim letom) in med počitnicami. Ciljna populacija
so predvsem mladi, ki zaradi različnih vzrokov še niso vključeni v redno vadbo ali zaradi socialnega statusa preživljajo počitnice
doma.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dodatnih športnih programov za mlade
od začetka julija 2000 do konca junija
2001:
I. Dodatni športni programi po končanem pouku in ob koncu tedna:
a) športni programi za predšolske otroke,
b) športni programi za osnovnošolce in
srednješolce med tednom po končanem
pouku,ki niso del obveznega in razširjenega
programa šole,
c) športni programi za mlade od 7. do
22. leta starosti, ki potekajo ob koncu tedna,
d) športna tekmovanja za mlade od 13.
do 18. leta starosti, ki so zunaj sistema
šolskih športnih tekmovanj in tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez;
II. Počitniški programi otrok in mladine:
A) taborjenje za osnovnošolce in srednješolce,
B) planinski tabori za osnovnošolce in
srednješolce,
C) preživljanje počitnic v planinskih kočah za osnovnošolce in srednješolce,
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D) preživljanje počitnic v Centrih šolskih
in obšolskih dejavnosti za osnovnošolce in
srednješolce,
E) preživljanje počitnic na podeželju za
osnovnošolce in srednješolce,
F) športni tabori za osnovnošolce in srednješolce,
G) športni program v medletnih počitnicah;
III. Množične prireditve:
– pokljuški maraton – tek na smučeh,
– pohod po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave,
– pohod po poti okoli Ljubljane,
– pohod po Levstikovi poti od Litije do
Čateža,
– pohod na Blegoš,
– kolesarskopohodniška prireditev »Za
srce«,
– dnevi šolskega športa.
Sredstva za sofinanciranje točk I , II in III
so namenjena:
– sofinanciranju strokovnega kadra,
– usposabljanju mladih za vodenje dodatnih športnih programov,
– sofinanciranju najema objekta,
– vsebinski in organizacijski pomoči pri
pripravi in izpeljavi dodatnih počitniških
športnih dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom društva, zavoda in zasebnika. Prednost imajo društva, zavodi in zasebniki, ki so člani ZŠOMS.
b) Ponudniki lahko na javni razpis prijavijo samo programe ali del programov, ki bodo izpeljani od 23. junija 2000 do 24. junija
2001 in niso del rednega in razširjenega
programa šole, ki ga izvaja ponudnik med
šolskim letom.
c) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika.
Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisni obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.
Ponudba mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane priloge.
d) Ponudnik s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika .
e) Ponudnik mora za izvajanje programa
zagotoviti:
– najmanj 60% delež sofinanciranja projekta iz drugih virov (starši, sponzorji, donatorji, proračunska sredstva za tovrstne programe), od tega vsaj 10% sredstev pridobiti
iz proračuna lokalne skupnosti.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– število vključenih mladih iz opredeljenih ciljnih skupin v programe,
– aktualnost programa in potreba po njegovi izpeljavi,
– originalnost programa,
– izvedljivost programa,
– ekonomičnost programa,
– dosedanji dosežki in reference ponudnika,
– strokovna usposobljenost in znanje ponudnika,
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– vodja programa mora imeti pedagoško izobrazbo in opravljen strokovni izpit na
področju vzgoje in izobraževanja,
– kratko poročilo o sodelovanju z
ZŠOMS v preteklem obdobju (čas, kraj, število udeležencev, višino sredstev ZŠOMS,
delež udeležencev).
Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo
zbrali večji delež dodatnih sredstev in s tem
znižali prispevek udeležencev.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki imajo za izpeljavo programa načrtovano
večje število strokovnega kadra s pedagoško izobrazbo.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za
predmet javnega razpisa, je 32,000.000
SIT.
Razdelitev sredstev:
ZŠOMS sofinancira naslednje programe:
I. dodatni športni programi 29%,
II. počitniški programi 66%,
III. množične prireditve 5%.
Če ponudnik ponuja podoben program
kakor ZŠOMS, ga bomo obravnavali samo
v primeru, da je cenovno ugodnejši od
ZŠOMS.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva za počitniške programe in dodatne športne dejavnosti morajo biti porabljena do konca pouka v šolskem letu
2000/2001.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb: rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto
najpozneje do 16. maja 2000 na naslov
Zveza za šport otrok in mladine Slovenije,
p.p. 2757, 1001 Ljubljana.
Opremljenost ponudb
Ponudba za razpis mora biti poslana ali
vročena v kuverti, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ponudba za dodatne
športne programe”,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Ponudba mora biti napisana na uradni
dokumentaciji in mora vsebovati:
– prijavo na razpis,
– kratek opis dejavnosti ponudnika in reference (izkušnje, strokovna usposobljenost
izvajalcev) na področju, na katerem kandidira za finančna sredstva,
– vsebinski, organizacijski in finančni načrt (v finančnem načrtu mora biti razviden
tudi prispevek posameznega udeleženca),
– opis časovne priprave in izpeljave programa,
– predloženo ustrezno potrdilo o višini
sofinanciranja lokalne skupnosti,
– predloženo ustrezno potrdilo o članstvu v Zvezi za šport otrok in mladine Slovenije ali pristopno izjavo o članstvu na ZŠOMS.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Izbiranje ponudnikov za dodelitev
sredstev
Odpiranje ponudb bo opravila razpisna
komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor
ZŠOMS.
Strokovna služba pripravi predlog, ki ga
potrdi Izvršni odbor ZŠOMS.

Neveljavnih ponudb (nepopolnih, nepravilno izpolnjenih in nepravočasno prispelih)
strokovna komisija ne bo obravnavala in jih
bo vrnila ponudnikom.
9. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka zbiranja
ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval ponudnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. Če
se ponudnik v roku 8 dni od prejema ne
odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od
ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo
na
spletnih
straneh:
www.slo-sport.org/zsoms, na naslovu:
ZŠOMS, Gortanova 22, Ljubljana v času
uradnih ur (ponedeljek, torek in četrtek od
11. do 13. ure, po pošti: ZŠOMS p.p.
2757; 1001 Ljubljana, po telefonu:
041/910-572,
po
e-mailu:
marko.primozic@guest.arnes.si
ali
tomaz.kogovsek1@guest.arnes.si. Kontaktna oseba je Tomaž Kogovšek.
Zveza za šport otrok in mladine
Slovenije
Zavod za šport Slovenije
Št. 403-29/99
Ob-26116
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur.
l. RS, št. 9/00), in v skladu z zakonom o
visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93,
13/94 - odl. US, 39/95 - odl. US, 18/98 –
odl. US, 35/98 – odl. US in 99/99), Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
razpis
za sofinanciranje mednarodnega
sodelovanja v letu 2000
1. Ministrstvo za šolstvo in šport bo v
letu 2000 sofinanciralo mednarodno sodelovanje obeh slovenskih univerz oziroma njunih članic ter koncesioniranih samostojnih
visokošolskih zavodov. Za sofinanciranje
lahko kandidira univerza oziroma koncesionirani visokošolski zavod, ki predloži program mednarodnega sodelovanja.
2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo za mednarodno sodelovanje, je 43,000.000 SIT.
3. Prijave na razpis morajo vsebovati:
– pravno podlago za sodelovanje (meddržavni ali meduniverzitetni sporazum ali
drug formalno podpisani bilateralni ali multilateralni dogovor),
– časovno določen program sodelovanja, utemeljen ob upoštevanju določil v
4. točki,
– nosilce in udeležence sodelovanja ter
– specifikacijo stroškov s predvidenimi
viri sofinanciranja.
Univerzi predložita ministrstvu usklajene
prijave članic in opredelita prioritete.
4. Ministrstvo bo pri izbiri upoštevalo naslednje oblike mednarodnega sodelovanja,
ki morajo biti razvidne iz programa:
– aktivnosti v okviru programa Evropske
unije SOCRATES – ERASMUS, promocija
slovenskih visokošolskih institucij, priprav-
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ljalni obiski v okviru priprav projektov za področja razvoja kurikuluma in uvajanje kreditnega sistema študija, organizacija študentske mobilnosti, zlasti za gostujoče tuje študente;
– sodelovanje v okviru programa CEEPUS; organizacija srečanj partnerjev v okviru obstoječih oziroma za pripravo bodočih
institucionalnih mrež;
– sodelovanje v okviru pakta stabilnosti
za jugovzhodno Evropo,
– gostujoči visokošolski učitelji iz držav,
ki niso članice EU, sodelovanje z neevropskimi državami (pogoj sklenjen bilateralni
sporazum),
– druge bilateralne in multilateralne dejavnosti, pomembne za razvoj in kakovost
visokega šolstva,
– študijske pomoči, za programe, ki jih
slovenske visokošolske institucije ne izvajajo.
Univerzi oziroma koncesionirani samostojni visokošolski zavodi pošljejo prijave na
razpis do 25. maja 2000, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za višje
strokovno in visoko šolstvo, Dalmatinova
2/14, Ljubljana, v zaprti ovojnici, na kateri
naj bo napisano: “Ne odpiraj - prijava na
razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja v letu 2000”.
Obravnavane bodo le pravočasne in popolne prijave. Odpiranje prijav bo 30. maja
2000, sklep o izbiri bo sprejet najkasneje
do 16. junija 2000. Ministrstvo bo univerzi
oziroma koncesionirane samostojne visokošolske zavode seznanilo z izbiro in obsegom sofinanciranja najkasneje do 26. junija
2000.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 42/2000
Ob-26029
Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91), na podlagi
pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih
za podporo strateškega razvoja Slovenije
na posameznih področjih (Uradni list RS,
št. 22/98 in 34/98) ter na podlagi pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/2000) objavljamo
javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo
ciljem nacionalnega pomena na
področju urejanja prostora
I. Uporabniki proračunskih sredstev:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Ministrstva za okolje in prostor okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Prostor, zato
cilji razpisa izhajajo iz obstoječih strateških
dokumentov na tem področju.
Sklop nalog Prostorski razvoj Slovenije
je namenjen izdelavi zaključnih sinteznih nalog kot direktna podlaga za izdelavo Prostorskega plana Slovenije in za izdelavo
enotnih publikacij Slovenski prostor 2020.
Osnova za njihovo pripravo so tudi že izdelane temeljne naloge posameznih prostorskih sistemov.
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Razpisani projekti:
2. Inštrumenti izvajanja zemljiške politike
kot podpora načrtnemu usmerjanju poselitve
Cilji:
Raziskava naj bi na podlagi primerjalno
pravnega pregleda zakonskih konceptov
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in razvoja inštrumentov zemljiške politike v nekaterih državah Evropske skupnosti oblikovala
temelje za normativne in organizacijske
preureditve predvsem na področju upravljanja komunalne infrastrukture, vključno s financiranjem njene gradnje in vzdrževanja,
redefinirala pravice in obveznosti posameznih subjektov (občine, investitorja, lastnikov)
ter oblikovala izhodišča za nova razmerja
med javnim in zasebnim sektorjem na področju urejanja stavbnih zemljišč. V tem okviru bo raziskava tudi predlagala evropskim
razmeram primeren in našim specifikam prilagojen sistem inštrumentov izvajanja načrtne zemljiške politike kot enega osnovnih
pomagal za obvladovanje in usmerjanje razvoja poselitve.
2. Koncept prostorskega razvoja Slovenije
Cilji:
Raziskava naj opredeli globalno zasnovo
prostorskega razvoja države na osnovi usklajenih, sektorsko preseženih konceptualnih opredelitev za državo kot celoto. Izhodišča zanjo predstavljajo analiza stanja v prostoru in tekoči družbeno-ekonomski trendi,
ki bodo vplivali na prostorski razvoj. Na osnovi analize razvojnih možnosti in vrednotenja različnih scenarijev prostorskega razvoja predstavlja konkretizacijo razvojnih vizij
kot podlago za oblikovanje zasnov za urejanje prostora po posameznih prostorskih sistemih (poselitve, krajine, infrastrukturnih
omrežij) kot implementacijski okvir za usmeritve in ukrepe.
3. Poselitev in prostorski razvoj Slovenije – zasnova
Cilji:
Cilj raziskave je predlog koncepta in zasnove poselitve v prostorskem planu, vključno s kazalci in kartografskimi prikazi. Treba
je upoštevati usklajenost in vsebinsko soodvisnost z drugimi sestavinami, zlasti z zasnovami prometnega omrežja, krajine in
varstva okolja. Zasnova omrežja mest in drugih naselij ter poselitvenih območij naj vključuje tudi strategijo razvoja mest, kot usmeritve in kriterije za podrobnejše načrtovanje.
Upošteva naj prestrukturiranje družbe in
gospodarstva na daljši rok, zlasti pa kvaliteto bivanja.
4. Krajina in prostorski razvoj Slovenije –
zasnova
Cilji:
Raziskava mora na konceptualnem nivoju in na nivoju zasnove prostorskega razvoja
krajine opredeliti vzdržen razvoj ter rabo krajinskih sestavin in potencialov ob upoštevanju tipoloških značilnosti in posebnosti krajinske zgradbe. Cilj naloge je priprava koncepta v smislu zasnove prostorskega razvoja krajine, ki mora upoštevati in obenem
nadgrajevati že izdelana izhodišča s področij prostorskega razvoja kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva in pridobivanja
mineralnih surovin ter varstva narave in kulturnih vrednot, v odvisnosti od procesov prestrukturiranja podeželja.

Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.
Odgovorni nosilec projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).
b) Prijave ocenjuje programski svet za
ciljne raziskovalne programe Ministrstva za
okolje in prostor, na podlagi predhodne
ugotovitve o ustrezni kakovosti in raziskovalni usposobljenosti odgovornih nosilcev
projektov oziroma članov projektnih skupin,
ki jo pripravi Ministrstvo za znanost in tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.
Pri izboru projekta bodo imeli prednost
prijavitelji, ki bodo:
– s kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finančno ponudbo in časovnim načrtom obetali učinkovito doseganje zgoraj navedenih ciljev,
– ki bodo za izvajanje razpisane tematike oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno,
– ki bodo prikazali uporabne pričakovane rezultate .
III. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za izvvedbo programa namenjata naročnik in sofinancer – 30,550.000 SIT.
IV. Rok izvedbe projektov je od 7 do 19
mesecev.
V. Prijava na razpis mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 15. 5. 2000 do 14. ure.
VI. Odpiranje prijav bo 16. 5. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo v (v drugem nadstropju), Trg OF
13, Ljubljana.
VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 15. dni od dneva odpiranja.
VIII. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili ter prilogo z utemeljitvijo
posameznih projektov ) dvignejo prijavitelji
od dneva te objave do izteka prijavnega roka pri vratarju Ministrstva za znanost, Trg
OF 13, Ljubljana.
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj –
Razpis za CRP – in navedbo teme « morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
IX. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF13, Ljubljana, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in
na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, telefon 17-87-400, Ana
Sodnik Prah.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 363-26/99-137
Ob-25753
Na podlagi določb pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l. RS,
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št. 48/95), določb zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št.
18/74 in 34/88) in sklepa Občinskega sveta občine Kočevje z dne 27. 7. 1995 o
prenosu nalog Komisije za razvoj drobnega
gospodarstva na Odbor za premoženjska in
gospodarska vprašanja ter sklepa 5. redne
seje odbora za premoženjska in gospodarska vprašanja Občine Kočevje z dne 25. 1.
2000 Občina Kočevje objavlja
ponovni javni razpis
z zbiranjem pisnih prijav za oddajo
poslovnega prostora v pritličju objekta
na Trgu zbora odposlancev 2,
stoječega na parc. št. 1180/1 k.o.
Kočevje za delovanje “kavarne” v
velikosti 167,79 m2
Ponujeno ceno najema navede ponudnik v svoji ponudbi sam. Za ponujeno ceno,
ki ne bo minimalno pokrivala 8% od vrednosti poslovnega prostora, določenega na
podlagi določil sklepa o oblikovanju najvišjih najemnin za poslovne prostore v Občini
Kočevje (Ur. l. RS, št. 2/91), lastnik ne bo
sklepal pogodb. V ponujeni ceni ponudnika
ni upoštevan davek na dodano vrednost.
Poslovni prostor se oddaja v najem za
določen čas – dobo desetih let, z možnostjo podaljšanja.
Varščina v višini trikratno ponujene cene
najema in se vplača na žiro račun Občine
Kočevje
–
proračun
številka
51300-630-10077. Vplačana varščina se
pridobitelju poslovnega prostora všteje v najemnino, neuspelemu udeležencu pa se
brezobrestno vrne najkasneje v petih dneh
po vročitvi sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– programsko predstavitev opravljanja
poslovne dejavnosti z navedbo obsega gostinske ponudbe, opreme poslovnega prostora, kadrovskih kapacitet, programske in
prireditvene ponudbe in drugo,
– reference,
– ponujeno ceno najema (za mesec) z
navedbo razlogov višine ponujene cene,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje poslovne dejavnosti upravne
enote,
– registracijo družbe, ki ne sme biti starejša od 30 dni od dneva objave javnega
razpisa oziroma obrtno dovoljenje,
– finančne podatke – za družbe BON 3,
ki ne sme biti starejši 30 dni od dneva objave javnega razpisa in samostojne podjetnike fotokopijo potrjene davčne napovedi za
preteklo leto,
– dokazilo, da družba oziroma samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku,
– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– dokazilo o poravnanih vseh obveznostih do občine,
– dokazilo o ustrezni usposobljenosti,
– potrdilo o davčni številki Davčne uprave Republike Slovenije,
– potrdilo o vplačani varščini,
– potrdilo, da ponudnik ni in ni bil v postopku kazenske odgovornosti,
– drugo.
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Ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili je
potrebno poslati priporočeno ali vročiti
osebno na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje, v zapečateni kuverti
z oznako “Prijava za najem poslovnega prostora TZO 2 – kavarna”.
Vse prispele ponudbe, ki bodo nepopolne, bodo izločene iz obravnave.
Rok za zbiranje pisnih ponudb je do
vključno 29. 4. 2000.
Odpiranje pisnih ponudb bo dne 3. 5.
2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
Vse informacije lahko interesenti dobijo
na sedežu Oddelka za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine
Kočevje, oziroma po tel. 061/851-343 pri
Mojci Bence ali Marku Lovku, kjer lahko
tudi dvignejo fotokopijo objavljenega javnega razpisa.
Občina Kočevje
Št. 55
Ob-25754
Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2.–7. členu pravilnika o podeljevanju
nagrad Slovenskega arheološkega društva
za izjemne dosežke na področju arheologije v Sloveniji
razpis
za nagrado, priznanje častno in
zaslužno članstvo slovenskega
arheološkega društva
Nagrado Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini.
Priznanji Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konzervatorske dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s
svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s
področja arheologije pripomogla k boljšemu delovanju, razvoju, priznanju in ugledu
slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlog za podelitev nagrad, priznanj
častnega in zaslužnega članstva mora vsebovati poleg podatko o kandidatu tudi utemeljitev z dokazili. Za priznanje, častno in
zaslužno članstvo lahko kandidirajo snovalci vseh prireditev in dogodkov iz leta 1999.
Za nagrado ali priznanje lahko kandidirajo slovenski državljani, za častno ali zaslužno članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v
Republiki Sloveniji ali tujini, najkasneje do
15. 5. 2000, na naslov: Slovensko arheološko društvo, Gorenjski muzej Kranj, Tomšičeva 44, Kranj, 4000 s pripisom: Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo

Ob-25841
Na podlagi sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00), zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, štl 9/00) in na
podlagi 73. člena pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00) ter v skladu z operativnim programom zapiralnih del Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., za
leto 2000, Rudnik svinca in cinka Mežica v
zapiranju, d.o.o., objavlja
javni razpis
za subvencioniranje investicij iz
naslova odpiranja novih delovnih mest,
na katera se bodo prezaposlili presežni
delavci Rudnika svinca in cinka Mežica
v zapranju, d.o.o.
1. Ime, oziroma naziv in sedež naročnika: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., bo
subvencioniral investicije gospodarskim
družbam ali samostojnim podjetnikom na
podlagi katerih bodo le-ti, za nedoločen čas,
zaposlili presežne delavce Rudnika svinca
in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., do konca leta 2000.
Pogoji in merila:
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki niso v stečajnem psotopku, v postopku prisilne poravnave, likvidaciji ali postopku prenehanja dejavnosti in fizične osebe,
ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika ter bodo s svojimi investicijskimi
programi dokazali možnost odprtja novih delovnih mest z zagotovilom, da bodo nanje
prezaposlili presežne delavce Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., na
lokaciji Občin Mežica, Črna na Koroškem,
Prevalje ali Ravne na Koroškem. Investicije
programe strokovno oceni komisija izbrana
s strani uporabnika.
b) Merila za izbiro prejemnikov subvencije:
– število prezaposlenih delavcev Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
k investitorju,
– uvajanje nove dejavnosti v lokalnem
okolju,
– trajnostna naravnanost investicije,
– opravljanje proizvodnje dejavnosti
vključno s proizvodnimi storitvami,
– tržna naravnanost proizvodnje,
– odstotek lastne udeležbe pri investiciji,
– reference investitorja.
c) Pogodbo o delitvi nepovratnih sredstev bo izbrani prosilec podpisal z Rudnikom svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., in Ministrstvom za gospodarske dejavnosti.
3. Okvirna višina sredstev
Na razpolago so sredstva v višini
140,000.000 SIT in so določena z Operativnim programom zapiralnih del Rudnika
svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
za leto 2000 oziroma so v skladu z višino
sredstev proračuna Republike Slovenije za
leto 2000, dodeljenih Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., za aktivne
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oblike prazaposlovanja. S temi sredstvi naj
bi prosilec zagotovil delovna mesta za 35
presežnih delavcev Rudnika svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o., od katerih je 16
invalidov III. kategorije.
Sredstva so lahko dodeljena tudi več
prosilcem, če bodo izpolnjevali razpisne pogoje in bodo zaposlili najmanj 5 delavcev.
Višina sredstev bo za posamezne prosilce določena skladno s številom prezaposlenih delavcev, in sicer 3,700.000 SIT na
novo zaposlenega delavca.
Vrednost za zaposlenega invalida je večja za 500.000 SIT.
Posamezni gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku oziroma več gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom
bodo sredstva dodeljena nepovratno največ
do skupne višine 140,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja sofinanciranja
Namenska sredstva morajo biti porabljena do konca proračunskega leta 2000.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev: komisija za izvedbo javnega razpisa bo odprla
ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na
pošto najkasneje do 12. 5. 2000 ali osebno oddane na sedežu Rudnika svinca in
cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik
6, Mežica, najkasneje do 12. 5. 2000 do
15. ure. Osebno oddane vloge bomo sprejemali na sedežu podjetja vsak delovni dan
do 15. ure. Ponudbe morajo biti posredovane v zaprti kuverti na kateri mora biti vidna
oznaka: Ne odpiraj – vloga “subvencioniranje investicij iz naslova odpiranja novih delovnih mest, na katera se bodo prezaposlili
presežni delavci Rudnika svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o.”.
6. Datum odpiranja ponudb: komisija bo
odpirala ponudbe na sedežu naročnika dne
16. 5. 2000 ob 10. uri. Odpiranje bo javno.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
prosilci bodo o izboru ponudb obveščeni
najkasneje v 45 dneh od odpiranja ponudb.
8. Postopek ocenjevanja ponudb: komisija za ocenjevanje ponudb bo prosilce, katerih
ponudbe bodo prispele pravočasno in bodo
nepopolne, v osmih dneh pisno pozvala k
dopolnitvi vlog. Rok dopolnitve je 8 dni. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v tem roku, se
bodo zavrgle. Nepravočasno prispele ponudbe se zavržejo in zaprte vrnejo pošiljatelju.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
– na naslovu Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Mežica, vsk delovni dan do 15. ure,
– ali jo naročijo po tel. 02/87-00-170,
Judita Škoflek,
– dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, odgovorni osebi Suzana Fajmut-Štrucl,
tel. 02/87-00-168 in Judita Škoflek, tel.
02/87-00-170.
Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o.
Ob-25869
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov Občine Brežice v skladu s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 69/93) objavlja
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javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov
v najem
Oddajajo se v najem naslednji poslovni
prostori v Brežicah:
– Cesta prvih borcev 11 v skupni površini 29,13 m2, v pritličju s souporabo sanitarij. Prostor je primeren za pisarno,
– Cesta prvih borcev 11 v skupni izmeri
22,75 m2, v pritličju s souporabo sanitarij.
Prostor je primeren za trgovino.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni prostor pod pogojem, da ga uporabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne stroške izvede vsa potrebna adaptacijska dela,
– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,
– najemnina bo določena v skladu z odlokom o določanju najemnin v Občini Brežice.
Interesenti lahko dobijo informacije o razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 25, vsak dan od 8.
do14. ure ali po telefonu 0608/601-514.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oznako “Za javni razpis“ v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice - komisija
za oddajnje poslovnih prostorov v najem,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju o oddaji poslovnih prostorov v najem ne upošteva.
Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje dejavnosti, dokazilo o finančnem stanju prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.
Občina Brežice
Št. 34/2000
Ob-25872
Na podlagi pooblastila lastnikov stanovanj, Pohorska 4 v Celju, Atrij SZ, z.o.o.,
kot investitor objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje vzdrževalnih del na fasadi
stanovanjske stolpnice v Celju
1. Ime investitorja: Atrij, Stanovanjska zadruga, z.o.o., Lava 7, Celje.
2. Predmet razpisa: sanacija fasade stanovanjske stolpnice Pohorska 4 v Celju.
3. Podatke o objektu dobijo ponudniki v
roku sedem dni od dneva objave javnega
razpisa na sedežu ATRIJ SZ, Lava 7 v Celju
– sprejemna pisarna ali pri Prislanu Zdenku
med 7. in 9. uro, kjer se dogovorijo tudi za
ogled objekta.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,000.000 SIT.
5. Predviden rok dokončanja del je 30
dni po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena, z davkom,

– plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika,
– lista referenčnih objektov,
– rok izvedbe del in garancijski rok,
– garancija za pravočasnost izvedbe del,
– sklenitev pogodbe na »kjuč».
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi merili.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudnik mora navesti finančne pogoje in morebitne ugodnosti.
9. Ponudnik mora predložiti elaborat iz
varstva pri delu.
10. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
bo zavaroval okolico in dele objekta, da ne
bo prišlo do poškodb in da bo v primeru če
bo z izvajanjem povzročil škodo na stvareh,
ki niso predmet dela poravnal vso tako nastalo škodo.
11. Ponudnik predloži tudi izjavo, da je
njegova ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili ponudniku.
12. Ponudnik mora podpisano in pravilno opremljeno ponudbo v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – javni razpis za sanacijo fasade Pohorska 4» oddati na naslov:
Atrij SZ, Lava 7, 3000 Celje.
13. Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje ponudbe priporočeno po pošti, posredovati ponudbo na naslov investitorja do dne
in ure, kot je navedeno v tem razpisu.
14. Nepravilo opremljene in prepozno
vložene, kot nepopolne, nejasne ali ponudbe z naknadno ugotovljenimi neresničnimi
podatki bodo izločene kot neveljavne.
15. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
te objave, do 10. ure.
16. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
12. uri.
Odpiranje ponudb bo komisijsko.
17. Prisotni predstavniki ponudnikov pri
odpiranju ponudb morajo imeti s sabo pooblastilo za zastopanje.
18. Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe, kolikor ugotovi, da nobena ponudba
ne ustreza razpisu.
19. Oddaja del: naročnik bo o svoji odločitvi o izzidu javnega razpisa obvestil vse
ponudnike v roku 10 dni od odpiranja ponudb. Naročnik bo z izbranim izvajalcem
sklenil pogodbo, najkasneje v roku 10 dni
od odločitve o izbiri ponudnika. Naročnik
ima pravico do tega, da določenega dela ne
odda.
20. Naročnik ponudnikom ne priznava nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.
Stanovanjska zadruga Atrij, z.o.o.,
Celje
Ob-25885
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje objavlja na podlagi
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97)
javni razpis
1. Za prodajo komunalno urejenega
stavbnega zemljišča za izgradnjo objektov
obrtnih, servisnih, trgovskih in ostalih dejavnosti:
A) parc. št.: 405/3, 405/2 in 405/5 k.o
Trnovlje v skupni izmeri 1.146 m2,
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B) parc. št.: 418/1 k.o. Trnovlje v skupni izmeri 695 m2,
C) parc. št.: 409/1, 409/2, 409/3,
409/4, 409/5, 415/1, 415/2, 415/3,
415/5, 415/6, 420/1, 415/4, k.o. Trnovlje v skupni izmeri 5.855 m2.
D) 418/3 k.o. Trnovlje v skupni izmeri
613 m2.
Zazidalni pogoji so razvidni iz Zazidalnega načrta Trnovlje- jug. Zemljišče se lahko
odda v celoti ali v delih. V primeru, da se bo
zemljišče oddajalo po delih, se bo izdelala
programska zasnova objektov. Parcelacija
zemljišča se bo izdelala na podlagi programskih zasnov objektov.
2. Cena stavbnega zemljišča je izračunana na dan 31. 12. 1999 in znaša za
zemljišča pod A, B in C:
– odškodnina za stavbno zemljišče znaša 4.408,70 SIT /m2 funkcionalnega zemljišča,
– stroški opreme stavbnega zemljišča
znašajo 7.479 SIT/m2 funkcionalnega zemljišča do meje funkcionalnega zemljišča posameznega investitorja.
Zemljišče je opremljeno z vodovodnim,
kanalizacijskim, plinoomrežjem, cestnim in
PTT omrežjem.
Vrednost nepremičnine pod točko D znaša 8,276.112 SIT. V ceni je zajeta vrednost
zemljšča, gradbena vrednost objekta, ki je
lociran na zemljišču s pripadajočo komunalno ureditvijo obstoječega objekta.
Objekt na navedenem zemljišču je po
veljavnem ZN možno porušiti ali spremeniti
namembnost v obrtno, servisno, trgovsko in
ostalo primerno dejavnost.
Nepremičnina pod točko D se proda pod
sledečimi pogoji:
– nepremičnina se proda po sistemu videno-kupljeno,
– predkupno pravico na nepremičnini
ima obstoječ najemnik,
– v primeru, da bo nepremičnino odkupil drug interesent, je le-ta poleg kupnine
dolžan poravnati še investicijska vlaganja najemnika.
3. V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, prav tako niso zajeti prispevki za priključitev na naprave individualne komunalne rabe ter komunalna oprema znotraj kompleksa v primeru, da bo zemljišče oddano
večim investitorjem, ki se obračuna po dejanskih stroških. Prav tako ni zajeta cena
morebitnega povečanja individualne in kolektivne komunalne rabe zaradi spremembe
namembnosti zemljišča pod točko D.
4. Cena zemljišča in sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremo stavbnega
zemljišča se valorizira (v skladu z indeksom
rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije – panožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec
objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko) na dan sklenitve pogodbe.
5. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 15 dni po podpisu pogodbe o prodaji predmetnega zemljišča.
6. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravnomočni odločitvi komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
7. Rok za začetek gradnje je v letu 2000,
rok za dokončanje pa v letu 2001.
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8. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor in se obračuna samo od
vrednosti zemljišča na osnovi odločbe
DURS – izpostave Celje, razen pod točko
D, kjer se davek obračuna v skladu z zakonom o davkih na nepremičnine.
9. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo v zaprti ovojnici ali oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8 z oznako: »Za javni razpis«.
Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
5% od izračunane vrednosti glede na površino investitorjeve ponudbe za zemljišča A, B
in C pod točko 1 tega razpisa (odškodnina
za zemljišče in stroški opreme iz 2. člena) ter
5% od vrednosti nepremičnine pod točko D,
mora biti nakazana na ŽR Mestne občine
Celje –Zavoda za planiranje in izgradnjo št.
50700-630-8010105. Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh po končanem
javnem razpisu, uspelemu pa poračunali pri
plačilu cene zemljišča po pogodbi o prodaji.
Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe, varščina zapade; (varščina se izračuna tako, da
se vrednosti iz točke 2 tega razpisa pomnožijo z površino investitorje ponudbe in od
tega izračuna 5% vrednosti);
b) idejno-programsko zasnovo objekta
(za zemljišča A, B in C pot točko 1 tega
razpisa);
c) potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpise iz sodnega registra za
pravne osebe.
Prednost ima investitor:
– ki kupi večjo površino,
– ki ponudi višjo ceno,
– ki se bo s svojo ponudbo najboljše
vklapljal v programsko zasnovo objektov,
– pri nepremičninah D pod točko 1 tega
razpisa ima prednost sedanji najemnik.
10. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala Komisija
za prodajo stavbnih zemljišč pri Mestni občini Celje – Zavodu za planiranje in izgradnjo v roku 10 dni po preteku razpisnega
roka, ter o izboru obvestila vse ponudnike,
ki se bodo nanj prijavili.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje, tel. št. 4265624.
Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za prodajo stavbnih
zemljišč občine Celje
Ob-25887
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje objavlja na podlagi
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97)
javni razpis
1. Za prodajo komunalno urejenega
stavbnega zemljišča za izgradnjo objektov
obrtnih, servisnih, poslovnih in ostalih dejavnosti:
– na delih parcel št.: 374/1, 412, 403,
369/1, 402, 401/1, 400/1, 405, 404,
406, 411/2 k.o. Teharje v skupni izmeri
ca. 10.000 m2.
Zazidalni pogoji so razvidni iz ZN Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta in-

dustrija jug – poslovni center STC Vzhod
(elab. Vizura št. 78/98; Ur. l. RS, št.
14/99).
Zemljišče se lahko odda v celoti ali v
delih, vendar z minimalno površino 2000
m2, lahko pa tudi manjšo površino, če se bo
vklapljala v programsko zasnovo objektov,
ki se bo izdelala, če bo zemljišče oddano
po delih večim kupcem. Parcelacija zemljišča se bo izdelala na podlagi programskih
zasnov objektov.
2. Cena stavbnega zemljišča je izračunana na dan 31. 12. 1999 in znaša:
– odškodnina za stavbno zemljišče znaša 6.344,71 SIT /m2 funkcionalnega zemljišča,
– stroški opreme stavbnega zemljišča
znašajo 7.609,94 SIT/m2 funkcionalnega
zemljišča do meje kompleksa po ZN.
Zemljišče je opremljeno s cestnim
omrežjem, vodovodom, meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo
in možnostjo priključka na elektro in telefonsko omrežje.
3. V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, prav tako niso zajeti prispevki za priključitev na naprave individualne komunalne rabe ter komunalna oprema znotraj kompleksa v primeru, da bo zemljišče oddano
večim investitorjem, ki se obračuna po dejanskih stroških.
4. Cena zemljišča in sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremo stavbnega
zemljišča se valorizira (v skladu z indeksom
rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije – panožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec
objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko) na dan sklenitve pogodbe.
5. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 15 dni po podpisu pogodbe o prodaji predmetnega zemljišča.
6. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravnomočni odločitvi komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
7. Rok za pričetek gradnje je v letu
2000, rok za dokončanje pa v letu 2001.
8. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor in se obračuna samo od
vrednosti zemljišča na osnovi odločbe
DURS – izpostave Celje.
9. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo v zaprti ovojnici ali oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov 8 z oznako: »Za javni razpis«.
Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
5% od izračunane vrednosti glede na površino investitorjeve ponudbe (odškodnina za
zemljišče in stroški opreme iz 2. člena) in
mora biti nakazana na ŽR Mestna občina
Celje – Zavoda za planiranje in izgradnjo št.
50700-630-8010105. Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh po končanem javnem razpisu, uspelemu pa poračunali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik ne sklene
pogodbe, varščina zapade;
b) idejno-programsko zasnovo objekta;
c) potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oz. izpise iz sodnega registra za pravne
osebe.
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Prednost ima investitor:
– ki kupi večjo površino,
– ki ponudi višjo ceno,
– katerega ponudba bo skladnješa s
konceptom razvoja območja, ki je predmet
prodaje.
10. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala Komisija
za oddajo stavbnih zemljišč pri Mestni občini Celje, Zavodu za planiranje in izgradnjo v
roku 10 dni, po preteku razpisnega roka,
ter o izboru obvestila vse ponudnike, ki se
bodo nanj prijavili.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje, tel. št. 4265-624.
Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za prodajo stavbnih
zemljišč občine Celje
Št. 36101-002/00
Ob-25888
Na podlagi 47. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št 44/97), 3. člena
pravilnika o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih
zemljišč v lasti Občine Sveta Ana (Uradni list
RS št. 30/2000) in sklepa Občinskega sveta občine Sveta Ana z dne 31. 3. 2000
župan Občine Sveta Ana objavlja
javni razpis
za oddajo delno komunalno urejenega
stavbnega zemljišča za gradnjo
poslovno stanovanjskega objekta
Javni razpis se nanaša na prijavo interesentov za oddajo delno komunalno opremljenega stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta v centru naselja Sveta Ana.
Gradnja poslovno stanovanjskega objekta je predvidena na parceli št. 328/2 k. o.
Kremberk v izmeri 767 m2. Parcela je v
naravi pašnik 4 katastrski razred in leži v
območju naselja, kjer je po Odloku o začasnih prostorsko ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Lenart (Ur. l. SRS, št.
2/89 in Ur. l. RS, št. 24/93) predvidena za
pozidavo poslovno stanovanjskega objekta
(lokali z mirno dejavnostjo).
Zemljišče je delno komunalno opremljeno (vodovod, elektrika, cesta), investitor si
na lastne stroške uredi telefonski priključek, ogrevanje in parkirišča znotraj parcele.
Za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta je izdelana lokacijska dokumentacija s
strani ZUM Maribor in projektna dokumentacija s strani Arhitekturnega biroja Boris
Debenjak s.p. Maribor.
Po zgoraj navedeni dokumentaciji je
predvidena izgradnja objekta etažnosti K +
P + M. in sicer:
– kletna etaža: lokali z mirno dejavnostjo
ter shrambni prostori stanovalcev
– pritličje: splošna in zobna ordinacija
ter lokal z mirno dejavnostjo,
– mansarda: tri stanovanja (2 enoinpolsobni in 1 dvosobno).
Investitor si je dolžan v skladu z navedeno
dokumentacijo pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje
za gradnjo in plačati nadomestilo za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča.
Ocenjena okvirna vrednost izgradnje objekta v celoti znaša ca. 55,000.000 SIT.
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Z gradnjo objekta je mogoče pričeti takoj po pridobitvi zemljišča in upravnih dovoljenj, dokončati ga je potrebno do prve polovice leta 2001.
Cena delno komunalno urejenega zemljišča je določena na osnovi cenitve in znaša
13,191.000 SIT.
Pogoji razpisa:
– Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup delno komunalno urejenega stavbnega zemljišča in gradnjo poslovno stanovanjskega objekta na njem, so dolžni pisne
ponudbe na predpisanem obrazcu, z dokazili vložiti ali poslati priporočeno do 11.
05. 2000 do 12. ure, na naslov: Občina
Sveta Ana, Sv. Ana 17 2233 Sv. Ana v
Slov. goricah v zaprti kuverti s pripisom
“Za javni razpis – poslovno stanovanjski
objekt Sv. Ana“
– Ponudniki lahko dvignejo vlogo za oddajo zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta na Občinski upravi Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sv. Ana
vsak delovni dan do izteka roka za oddajo
ponudb med 10. in 11. uro. K izpolnjeni
vlogi morajo prosilci priložiti še priloge, navedene v vlogi.
Merila za izbor najugodnejše vloge so
opredeljena na obrazcu vloge.
– Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil najugodnejšo ceno za 1 m2 poslovne oziroma stanovanjske površine, zgrajene do IV. gradbene faze in čim krajši rok
izgradnje objekta.
– Z izbranim interesentom bo sklenjena
pogodba o oddaji stavbnega zemljišča za
gradnjo, na podlagi katere pridobi izbrani
investitor pravico do gradnje na stavbnem
zemljišču, ki pa ostane v lasti občine. Po
izgradnji poslovnega objekta do IV. gradbene faze, se prenese lastninska pravica na
stavbnem zemljišču iz občine na investitorja
v zameno za prenos lastninske pravice na
poslovnih prostorih v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, v protivrednosti delno
komunalno urejenega stavbnega zemljišča
v višini 13,191.000 SIT.
Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi zemljišča in ogledajo
predmet javnega razpisa vsak delovni dan
pred potekom roka za oddajo ponudb med
10. in 11. uro.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po poteku razpisnega roka.
Vse podrobnejše informacije o razpisu
dobite na Občini Sveta Ana, pri Golob Ireni,
na telefon 062/732-007.
Občina Sveta Ana
Ob-25970
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., objavlja
javni razpis
za financiranje prezaposlovanja in
samozaposlovanja delavcev
1. Predmet razpisa: sredstva so namenjena spodbujanju prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., v druge dejavnosti.
2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži:
– delodajalec, ki zaposli delavca iz Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o.,

– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., ki se zaposli na kmetijo ob pogoju,
da pridobi status kmeta,
– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., ki se samozaposli (registrira gospodarsko družbo, priglasi dejavnost kot samostojni podjetnik).
Premija ob prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi se izplača kot nepovratna sredstva z obveznostjo zaposlitve delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., vsaj za dobo dveh let. Eno leto pred tem delodajalec
ni smel odpustiti nobenega zaposlenega po
programu ugotavljanja presežnih delavcev.
Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo nad 25 let, delavce z zaposlitvenimi omejitvami in invalide,
– 900.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo od 20 do 25 let,
– 850.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo od 15 do 20 let,
– 800.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo od 10 do 15 let,
– 750.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo do 10 let.
3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudnika s točnim naslovom,
– fotokopijo sklepa o vpisu v sodni register (v primeru registracije gospodarske družbe in prezaposlitve v godpodarsko družbo),
– fotokopijo priglasitvenega lista (v primeru pridobitve statusa samostojnega podjetnika in prezaposlitve k samostojnemu
podjetniku),
– dokazilo o statusu kmeta (v primeru
pridobitve statusa kmeta),
– dokazilo o sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas – obrazec M1/M2 (v
primeru samozaposlitve in prezaposlitve),
– izjavo, da delodajalec vsaj leto dni ni
odpustil nobenega preseženega delavca (v
primeru prezaposlitve).
Prejemnik sredstev bo moral za primer
nenamenske porabe sredstev pred nakazilom le-teh zavarovati terjatev RZvZ v višini
prejetih sredstev z zastavno pravico na svojih nepremičninah ali premičninah oziroma
skladno z veljavno zakonodajo z drugim ustreznim instrumentom.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt naslednji dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS in velja do
porabe sredstev.
O vlogah se bo odločalo mesečno.
Vloge pošljite na naslov: Rudnik Zagorje
v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite vsak delovnik med 7. in 11. uro na
Rudniku Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi pri Mariji Skušek, tel. 0601/64-100.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Ob-26027
Javni razpis
z zbiranjem ponudb za nakup dveh
stanovanjskih hiš
1. Predmet razpisa: nakup nepremične
– stanovanjske hiše za potrebe stanovanjske skupine:
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a) Vzgojnega zavoda v Smledniku in
b) Vzgojnega zavoda v Preddvoru.
2. Zahteve za posamezno nepremičnino
Lokacija:
a) Občina Ljubljana – Mesto; primerna
so lokacije znotraj urbanih stanovanjskih naselij na področju Šentvida, Vižmarij in Broda; oddaljenost od osnovne šole je največ
1km, oddaljenost od postaje mestnega potniškega prometa je največ 0,5km.
b) Občina Škofja Loka; primerne so lokacije znotraj urbanih stanovanjskih naselij; oddaljenost od osnovne šole je največ 1,5 km.
– velikost: koristna površina objekta
180 m2–220 m2,
– funkcionalnost: stanovanjska hiša je
namenjena za bivanje 8–10 gojencev in
vzgojitelja; poleg ustreznih dnevnih prostorov mora hiša omogočati namestitev gojencev v eno in dvo posteljnih sobah, sobo
vzgojitelja, prostor za ročna dela in igralnico
ter najmanj dvojne sanitarije za gojence in
ene sanitarije za vzgojitelja,
– zemljišče: površina zemljišča od 400–
700 m2,
– zunanja ureditev: stanovanjska hiša
mora imeti urejen dostop in urejeno parkirišče za vsaj dva osebna avtomobila,
– status nepremičnine: nepremičnina
mora biti prosta vseh bremen in mora imeti
urejena lastniška razmerja,
– rok prevzema: stanovanjska hiša mora
biti izpraznjena in pripravljena za prevzem
predvidoma do 1. 9. 2000.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 36,500.000 SIT,
b) 30,000.000 SIT.
4. Plačilni pogoji: kupnina za izbrano stanovanjsko hišo bo plačana v 45 dneh po
obojestranskem podpisu in overovitvi kupoprodajne pogodbe.
5. Ogled nepremičnine: ponudnik mora
komisiji za izvedbo javnega razpisa omogočiti ogled celotne ponujene nepremičnine.
6. Status ponudnikov: javnega razpisa
se lahko udeležijo le fizične in pravne osebe, ki so lastniki ponudbenih nepremičnin.
V primeru, da jih zastopa podjetje, ki je registrirano za promet z nepremičninami, se mora le to izkazati z notarsko overjenim pooblastilom lastnika nepremičnine.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati:
– naziv prodajalca in njegov točen naslov,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– dokazilo o lastništvu ponujene nepremičnine,
– katastrsko kopijo stavbnega zemljišča,
– ponudbeno ceno za nepremičnino (v
tolarjih z opcijo veljavnosti),
– kratek splošni in tehnični opis objekta,
– izris tlorisov v vseh bivalnih etažah M
1:100 ali M 1:50 ( načrt hiše),
– izjavo ponudnika, da je hiša izpraznjena oziroma bo izpraznjena do 1. 9. 2000,
– izjavo ponudnika, da bo komisiji za odpiranje in izbiro najugodnejšega ponudnika
omogočil ogled ponujene nepremičnine v
roku 15 dni po oddaji ponudb,
– notarsko overjeno pooblastilo lastnika
nepremičnine, če ponudnika zastopa podjetje registrirano za promet z nepremičninami.
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Ponudbe se lahko oddaja za posamezno točko (a ali b) ali za obe točki skupaj.
8. Kraj in čas oddaje ponudbe: ponudbe
morajo biti predložene v zaprti kuverti do
23. 5. 2000 do 10. ure na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis za nakup nepremičnine:
a) stanovanjska skupina Ljubljana,
b) stanovanjska skupina Škofja Loka.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 24. 5. 2000 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3/V,
Ljubljana.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena nepremičnine z upoštevanjem
še potrebnih stroškov preureditve objekta
30%,
– obseg morebitnih še potrebnih gradbeno-obrtniških del do vselitve 10%,
– ustreznost lokacije 30%,
– velikost in funkcionalnost 25%,
– dostop in zunanja ureditev 5%.
11. Rok za obvestilo o izbiri izvajalca: o
izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 30 dni od
odpiranja ponudb.
12. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
dobite na naslovu Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana; kontaktna oseba je Marina Cankar, univ. d. i. a.; telefon: 061/1312-249;
faks: 061/1312-327.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-26141
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah direktor družbe Wemex
Transalpine Trgovsko podjetje, d.o.o., Komenda, s sedežem Zadružna ulica 12, Komenda, ki je v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani vpisana v vložek št.
1/12299/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom skupščine družbe z dne 16. 3. 2000.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjega v višini 70,201.089 SIT, zmanjša za
45,201.089 SIT, tako, da po zmanjšanju
znaša 25,000.000 SIT.
Pozivamo vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Wemex Transalpine Trgovsko podjetje,
d.o.o., Komenda

Ob-26194
V skladu z določilom 350. člena zakona
o gospodarskih družbah, direktor družbe
Morer – proizvodnja pisarniških potrebščin,
d.d., objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
od 212,540.000 SIT za 105,573.000
SIT na 106,967.000 SIT, z namenom umika 105.573 delnic.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina delniške družbe na
seji dne 30. 11. 1999, izdalo pa ga je
Okrožno sodišče v Kopru pod opravilno številko Srg 1999/02840 z dne 20. 1. 2000,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33
z dne 14. 4. 2000.
Direktor delniške družbe poziva upnike,
da svoje terjatve, ki so nastale pred objavo
vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v sodni register, prijavijo družbi v šestih mesecih po objavi sklepa v Uradnem listu RS, na
naslov družbe Morer, d.d., Pot v Pregavor 5,
6310 Izola, s priporočeno poštno pošiljko.
Morer, d.d., Izola

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Razširitev dnevnega reda
Ob-26291
Na podlagi točke 6.3 statuta Papirnice
Vevče, d.d., uprava družbe na zahtevo delničarjev NFD 1 Investicijski sklad, d.d. in
NFD 2 Investicijski sklad, d.d., razširja dnevni red že sklicane 3. skupščine delničarjev,
ki bo dne 19. 5. 2000 ob 10.30, na sedežu družbe (objava v Uradnem listu RS, št.
33/00) še z dodatno novo 4. točko dnevnega reda, ki skupaj s predlogom sklepa po
predlogu obeh navedenih delničarjev glasi:
4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov ter
vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov ter
vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih
petih letih, skladno s 67. členom zakona o
prevzemih, skupščina družbe Papirnice Vevče, d.d., imenuje družbo Plus Revizija,
d.o.o., Bežigrad 1, 1000 Ljubljana.
Papirnica Vevče, d.d., Ljubljana
uprava družbe
član uprave za finančno
in komercialno področje
Vladimir Brezavšček
Št. 3/2000
Ob-25751
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Šentjurju pri Celju opr. št. N 15/99 z dne
24. 2. 2000 in v skladu s 3. odstavka 284.
člena zakona o gospodarskih družbah sklicuje delničar Hrib, d.o.o., Večje brdo 8,
Dobje pri Planini
skupščino
družbe Lipa, d.d., Šentjur,
ki bo v torek, 23. 5. 2000 ob 13. uri v
sejni sobi Lipe, d.d., Šentjur, Drofenikova
3, 3230 Šentjur.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in preštevalca glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, odvetnik iz
Ljubljane, za preštevalki glasov se izvolita
Kristina Jeranko in Slavica Zagajšek.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličeta se člana
nadzornega sveta Eva Kranjc in Zlatko Zupanc.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvolita Aleksander Janša, Večje
brdo 8, Dobje pri Planini in Antonija Janša,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini.
Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini
Ob-25863
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Kompas MTS, d.d., uprava sklicuje
13. skupščino,
ki bo dne 1. 6. 2000 ob 11. uri v Ljubljani, Trg republike 3, v prostorih LB Hipo, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in komisija za izvedbo glasovanja
in volitev. Seji bo prisostvovala povabljena
notarka.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1999 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta v predloženem
besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1999 in nerazporejenega dobička iz
preteklih let.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta se sprejme predlog delitve dobička za leto 1999 v naslednjem besedilu:
dobiček za delitev v letu 2000 znaša
2.940,060.037,41 SIT in je oblikovan iz
prenesenega čistega dobička iz preteklih
let v višini 1.281,177.497,20 SIT, revalorizacije čistega dobička iz preteklih let v
višini 125,041.048,25 SIT in čistega dobička
poslovnega
leta
v
višini
1.533,841.491,96 SIT.
Od skupnega zneska 2.940,060.037,41
SIT se razporedi:
– znesek 1.199,082.760 SIT se izplača
delničarjem,
– znesek 46,015.244,76 SIT tj. 3% čistega dobička iz leta 1999 po 57. členu
statuta,
– znesek 15,338.414,92 SIT tj. 1% čistega dobička iz leta 1999 po 56. členu
statuta,
– znesek 1.679,623.617,73 SIT kot nerazporejen dobiček.
Bruto dividenda na delnico 340 SIT.
Neto dividenda na delnico za fizične osebe – rezidente RS v SIT: 255.
Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi na dan 31. 5. 2000.
Dividende bo družba izplača v 60 dneh od
dneva skupščine.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III, vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od 17. 4. 2000
do vključno 1. 6. 2000.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Pražakova
4/III.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih imenskih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo na dan 20. 5. 2000
vpisani v delniško knjigo družbe. Pooblatilo
mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova
4/III, pisno prijavijo svojo udeležbo.
O vseh točkah dnevnega reda je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 1. 6. 2000 ob
12. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas MTS, d.d., Ljubljana
direktorica:
Veronika Šketa, univ. dipl. angl. in nem.
Ob-25859
Na podlgi 283. člena ZGD in 20. člena
statuta družbe Tesnila, Tovarna motornih tesnil, d.d., Velika Loka, sklicujem
6. redno skupščino delničarejv,
ki bo 2. junija 2000 ob 14. uri v prostorih jedilnice na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se za delovno predsednice
imenuje Irena Smole, za preštevalce glasov
pa Darinka Tori, Milena Veber in Rajko Marinčič.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predloženi
dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenju revizorja brez zadržkov, se potrdi
letno poročilo 1999.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se dobiček v višini
13,671.000 SIT kot dividende izplača delničarjem, kar znese 1.000 SIT bruto na delnico, ostali dobiček pa ostane nerazporejen. Izplačilo se izvrši do konca julija 2000.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se za pooblaščenega revizorja za leto 2000 imenuje revizijska družba
Dinamic, d.o.o., Novo mesto.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta imenuje
Franc Cvelbar.
7. Sprememba 1. člena statuta družbe
glede firme in sedeža.
Predlog sklepa: firma delniške družbe
se glasi Tesnila, tovarna motornih tesnil,
d.d., skrajšano Tesnila TMT, d.d., sedež
družbe je Velika Loka 70, 8212 Velika Loka.
8. Sprememba višine sejnine članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se poviša sejnina članom
nadzornega sveta.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Seji skupščine bo prisostvoval notar Janez Ferlež.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni da med 11. in
13. uro.
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, ki je 15 dni pred sejo vpisan v delniško knjigo. Udeležijo se je lahko tudi pooblaščenci delničarjev s predložitvijo overjenih pismenih pooblastil, ki jih je potrebno
deponirati na sedežu družbe. Po sklepu
nadzornega sveta je potrebno udeležbo na
skupščini pismeno najaviti vsaj tri dni pred
sejo.
Tesnila, TMT, d.d.,
direktor
Ob-25851
Na podlagi 24. člena statuta Commerce, d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
4. skupščino
delniške družbe Commerce,
ki bo v četrtek, 1. junija 2000 ob 14. uri,
na sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva
6, v Galeriji Commerce.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava – direktor družbe odpre skupščino in ugotovi, da je na skupščini zastopanih
toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janko Pučnik. Za preštevalca
glasov se izvolita: Mateja Stanič Rudolf
(predstavnik RR & CO., d.o.o.) in Majda
Širok.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
Commerce za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe Commerce za leto 1999 z mnenjem nadzornega
sveta in pooblaščenega revizorja.
3. Razdelitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme razdelitev dobička za leto 1999 in sicer:
– nerazporejeni čisti dobiček iz prejšnjih
let v višini 35,778.790,41 SIT,
– povečan za revalorizacijski popravek v
višini 2,719.188,07 SIT po stanju na dan
31. 12. 1999, se razporedi za izplačilo dividend.
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Čisti dobiček poslovnega leta 1999 v
višini 74,085.785,66 SIT se razporedi:
– za izplačilo dividend 41,864.389,52
SIT,
– preostanek dobička iz leta 1999
32,221.396,14 SIT ostane nerazporejen.
Razdelitev se opravi po stanju na dan
31. 12. 1999. Do izplačila dividende v višini 128 SIT na delnico so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
29. 5. 2000. Dividende se izplačajo v 60
dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2000 imenuje revizijska hiša
Rödl & Partner, Družba za revizijo in davčno
svetovanje, d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v pisarni št. 424, od sklica skupščine dalje,
vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 29. 5.
2000, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Galerija Commerce bo v ta namen odprta pol ure pred začetkom zasedanja. Prijavljeni udeleženci z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 14.30, v istih prostorih. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Commerce, d.d.
direktor Jože Kaplan
Ob-25778
DP JUB družba pooblaščenka JUB d.d.
Dol pri Ljubljani, sklicuje
3. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek dne 5. 6. 2000 ob
14. uri v prostorih Informacijsko izobraževalnega centra družbe JUB Kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani, št. 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani organ skupščine DP JUB d.d.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo direktorja družbe o poslovanju družbe.
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3. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
– čisti dobiček tekočega leta v višini
253,176.420 SIT se razdeli:
– za dividende 45,348.000 SIT;
– nerazporejeno
ostane
207,828.420 SIT dobička tekočega leta;
– do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo na dan skupščine;
– dividende se izplačajo do 30. 6. 2000.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja družbe se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo mesto.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 13. ure od dneva objave dnevnega reda.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Glasovanje bo javno. Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 1. 6. 2000 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki
imajo pisno pooblastilo. Udeleženci morajo
svojo udeležbo na skupščini prijaviti direktorju družbe pismeno tako, da le-ta prispe na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine t.j. do vključno 1. 6. 2000.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 3. 7. 2000 ob 12. uri na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
DP JUB, d.d., Dol pri Ljubljani
direktor Štefan Hoyer
Ob-25878
Na podlagi 30. člena Statuta delniške
družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka, Kidričeva 81, uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine delniške družbe
ki bo v četrtek, 25. 5. 2000 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Kidričeva c. 81,
Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se udeležba, potrdi dnevni red in izvoli organe skupščine:
predsednica skupščine Vojka Rebec, dva
preštevalca glasov Metka Bertoncelj in Olga Rant. Na seji bo prisotna notarka Erika
Braniselj.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1999.
Predlog sklepa uprave in mnenje nadzornega sveta: sprejme se predlagano letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1999
skupaj z revizorskim mnenjem.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
preteklih let.
Predlog sklepa uprave in mnenje nadzornega sveta: sprejme se predlagani sklep
o pokrivanju izgube iz leta 1997 in 1998.
4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe Modne konfekcije Kroj.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta delniške družbe
Modne konfekcije Kroj in prečiščeno besedilo statuta.

5. Predlog za razrešitev in izvolitev novega član nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: razreši se članico nadzornega sveta predstavnico delničarjev Metko Bertoncelj. Za novo
članico predstavnico delničarjev se do izteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta izvoli Martino Ušeničnik. Razrešitev in imenovanje velja s 25. 5. 2000.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov za leto 2000
se imenuje revizorska hiša In revizija, družba za revidiranje in svetovanje d.o.o, Ljubljana.
Gradivo bo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Škofji Loki, Kidričeva c. 81,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kroj modna konfekcija d.d.
Škofja Loka
uprava
Ob-25879
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,
d.d., Sežana,
ki bo v petek, 26. maja 2000 ob 13. uri,
v sejni sobi, v 1. nadstropju motela Kompas
na Suhozemnem terminalu v Sežani, Partizanska cesta 117.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 11.30 in 12.30.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stanislavo Petelin, za namestnika predsednika se izvoli Ido Šonc.
V verifikacijsko komisijo se izvolijo: Nadja Peca, Darko Grmek in Nika Mahnič.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Mesar.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Letno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja nadzornega sveta z dne
6. 4. 2000 predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Mitol v letu 1999.
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5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja nadzornega sveta z dne 6.
4. 2000 predlagano delitev čistega dobička:
– dobiček iz l. 1996 in del dobička iz l.
1999 se deli za dividende (88 SIT bruto na
delnico) – 64,610.128 SIT.
– del dobička iz l. 1999 ostane nerazporejenega – 29,968.913,80 SIT.
– dobiček iz l. 1997 ostane nerazporejen – 114,229.825,30 SIT.
Dobiček iz l. 1998 ostane nerazporejen
– 122,744.799,38 SIT.
Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
na dan 29. 5. 2000 vknjiženi v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, Ljubljana.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za leto 2000 imenuje revizijska družba Podboršek, Revizijska družba, k.d., Ljubljana.
7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta ter čistopis statuta
družbe Mitol (ki je na vpogled na sedežu
družbe).
8. Spremembe poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe poslovnika ter čistopis poslovnika o delu skupščine (ki je na vpogled
na sedežu družbe).
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe na Partizanski 78, Sežana, v splošni
pravni službi in v tajništvu, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Glasovalne pravice na skupščini lahko
uresničujejo tisti delničarji družbe (sami ali
po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku), ki bodo na dan 16. 5.
2000 kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD in
ki se bodo najkasneje do vključno 22. 5.
2000 pisno prijavili tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe tega dne.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 4. 6. 2000 ob 13. uri na istem kraju, ne
glede na število prisotnih delnic.
Mitol, d.d., Sežana
Marjan Matela, univ. dipl. inž.
direktor
Št. 2223
Ob-25898
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
6. sejo skupščine,
ki bo dne 25. 5. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
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Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina izvoli predlaganega predsednika
skupščine, imenuje dva preštevalca glasov,
notarja za sestavo notarskega zapisnika in
ugotovi sklepčnost.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila RRC, d.d., za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo RRC, d.d., za
leto 1999 skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja.
4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:
– dobiček iz leta 1999 ostane nerazporejen,
– izplačajo se dividende v skupni višini
35,844.200 SIT, za kar se uporabi nerazporejen dobiček iz leta 1996 v višini
7,843.021,03 SIT, nerazporejen dobiček
leta 1998 v višini 20,459.397,77 in revalorizacija nerazporejenega dobička preteklih
let v višini 7,541.781,20 SIT. Dividende v
višini 1.400 SIT na delnico se izplačajo do
30. septembra 2000.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo Podboršek, k.d., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Jadranski 21, v tajništvu uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi (do
28. 4. 2000) podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih in bo veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
direktor dr. Rok Rape
Št. 15
Ob-25978
Kompas Bled, turistično podjetje, d.d.,
Ljubljanska 4, Bled, sklicuje
9. redno skupščino,
ki bo v četrtek, 25. 5. 2000 ob 13. uri, v
Hotelu Kompas Bled.
Dnevni red:
1. Imenovanje delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog:
– predsedujoči: po statutu direktorja
podjetja,
– verifikacijska komisija: Mertelj Elica,
Ivanka Janjuševič,
– zapisnik: notariat – Stane Krainer –
notar.
O predlogu glasuje skupščina javno.
2. Poslovanje družbe v letu 1999, zaključni račun, poročilo.

Predlog sklepa: potrdi se zaključni račun in poslovno poročilo.
Izguba v višini 3,274.000 SIT gre v breme poslovnega sklada.
3. Poslovni plan družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2000.
4. Uskladitev dejavnosti družbe z zakonom – klasifikacija, poslovne enote, kapital.
Predlog sklepa: izvršijo se potrebne uskladitve z zakonom.
5. Razno.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega
reda, lahko svoj pisni predlog za obravnavo
in predlog sklepa pošlje upravi najmanj 3
dni pred skupščino, le-ta bo odločala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.
Priložena gradiva: bilanca uspeha, bilanca stanja, cilji poslovne politike, analitika.
Evidentiranje se začne ob 12.30 v Hotelu Kompas Bled.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo. Pravne osebe pa morajo prezentirati: izvod iz registracije, matično številko, dokazilo o lastništvu delnic.
Prosimo vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi
skupščine.
Kompas Bled, turistično podjetje, d.d.,
Bled
za upravo
Martin Merlak, direktor
Ob-25893
Ravnatelj družbe skladno z 31. členom
statuta EGP Embalažnega grafičnega podjetja, d.d., Škofja Loka, sklicuje
7. zasedanje skupščine
EGP Embalažnega grafičnega podjetja,
d.d., Škofja Loka,
ki bo v torek, dne 30. 5. 2000 ob 12. uri
v prostorih družbe, sejna soba, Kidričeva c.
82, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev udeležbe in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red,
ugotovi udeležba, prisotnost notarja in izvoli
predsednika skupščine in določi dva preštevalca glasov.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
za leto 1999 na podlagi mnenja revizorja.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo o poslovanju za leto 1999.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička za leto 1999.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: ugotovi se, da je
čistega
dobička
poslovnega
leta
37,471.738,10 SIT. Čisti dobiček ostane
nerazporejen.
4. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih
delnic in predlog o nadaljnjem pridobivanju
lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o pridobivanju lastnih delnic in
predlog za nadaljnje pridobivanje lastnih
delnic.
5. Predlog za umik lastnih delnic in za
zmanjšanje osnovnega kapitala.
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Predlog sklepa: sprejme se predlagane
sklepe.
6. Predlog za zmanjšanje osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalne vrednosti
delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep.
7. Predlog za spremembe statuta in sprejem prečiščenega besedila.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta oziroma prečiščeno besedilo statuta.
8. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi odstopne izjave se razreši člana
nadzornega sveta Henrika Odlazka, dipl.
oec.. Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta po predlogu nadzornega
sveta.
9. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 2000 se imenuje predlagana
revizorska hiša.
10. Pobude delničarjev in razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD. Udeležbo na skupščini je treba pismeno napovedati vsaj 3 dni pred zasedanjem.
Delničar lahko za glasovanje na skupščini pooblasti tretjo osebo, če jo pooblasti s
pismenim pooblastilom, ki ga deponira na
družbi.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 25% zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe, Kidričeva c. 82, Škofja Loka.
EGP, d.d., Škofja Loka
ravnatelj družbe
mag. Jure Žakelj l.r.
Ob-25990
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe
Droga Portorož, Živilska industrija d.d.
in na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev uprava sklicuje
6. skupščino delničarjev,
ki bo v Portorožu, 26. maja 2000 ob
11. uri v prostorih hotela Metropol.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička,
izplačilu dividend in udeležbi uprave in nadzornega sveta na dobičku za leto 1999.
5. Sprejem sklepa o spremembah oziroma dopolnitvah statuta.
6. Seznanitev skupščine s predstavniki
delavcev v nadzornem svetu.
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k tč. 1.: Izvolijo se delovna telesa
skupščine: za predsednika skupščine g. Radovan Stonič, za namestnika predsednika
skupščine mag. Gregor Velkaverh, za preštevalce glasov Maja Badovinac, Andreja
Čendak, Tina Močnik, Damjan Oven in Barbara Slak.
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Sklep k tč. 2.: Potrdi se predlagani dnevni red.
Sklep k tč. 3.: Sprejme se letno poročilo
za leto 1999.
Sklep k tč. 4.: Sprejme se sklep o uporabi dobička, izplačilu dividend in udeležbi
uprave in nadzornega sveta na dobičku za
leto 1999.
Čisti dobiček iz leta 1999 v višini
1.151,443.937 SIT ostane nerazdeljen
Za izplačilo dividend se nameni
417,082.800 SIT, tako da znaša bruto dividenda 1.475 SIT
Za udeležbo uprave in nadzornega sveta
na dobičku se nameni 9,100.000 SIT
Družba bo za namene izplačil porabila
sredstva nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Dividende se izplačajo v roku enega meseca po skupščini. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 30. 5. 2000 vknjiženi
kot imetniki delnic pri Centralni klirinško depotni družbi d.d..
Sklep k tč. 5.: Sprejmejo se spremembe oziroma dopolnitve statuta.
Sklep k tč. 7.: Za revizorsko hišo se
imenuje družba K.P.M.G. Slovenija d.o.o..
Predlagatelj sklepa o imenovanju revizorja je nadzorni svet, v ostalih primerih pa
uprava družbe.
Čas zasedanja: Skupščina je sklicana za
26. 5. 2000 ob 11. uri. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za 26. 5. 2000 ob
14. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe: Skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so
delnice družbe na dan 22. 5. 2000 vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se
vodi pri Klirinško depotni družbi oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava
udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe prispe do 22. 5. 2000. Pooblaščenec
delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti
tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi.
Gradiva: Gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je na vpogled v času od 26.
4. 2000 dalje na sedežu družbe, Obala 27,
Portorož, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Droga d.d. Portorož
uprava družbe
Ob-25994
Na podlagi točke 4. 5. statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, uprava družbe
vabi delničarje na
4. sejo skupščine družbe Celjski sejem,
d.d. Celje,
ki bo 25. maja 2000, ob 11. uri v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov pa Tomaž Novak in Matjaž Košir. Skupščini bo prisostvoval notar Anton
Rojec.
3. Obravnava in sprejem Revidiranega
letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme Revidirano letno poročilo za poslovno leto 1999.
4. Sklep o delitvi dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se dobiček iz poslovnega
leta 1999 v višini 102,554.142,80 SIT razporedi v rezerve družbe.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino vključno s
predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri Ani
Šepetavc in sicer vsak delovni dan od 10.
do 13. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d. Celje
direktor uprave
mag. Franc Pangerl
Ob-26033
Uprava in nadzorni svet Inde-Invalidske
delavnice, Predelava termoplastov, d.d.,
Koper, Ulica 15. maja 6, sklicujeta na podlagi 14. in 22. člena statuta družbe
3. redno skupščino družbe,
ki bo dne 2. junija 2000 ob 13. uri v
prostorih jedilnice na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: predsednik skupščine
je: Gerževič Franc, izvoli se dva preštevalca
glasov: Grižon Giliola in Bratož Mirjana in
imenuje za notarja Kovačič Nevenko.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe za leto 1999 z mnenjem revizijske družbe in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1999 po predlogu
uprave z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske družbe.
3. Pokritje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: izkazana prenesena izguba iz preteklih let z revalorizacijskim po-
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pravkom v skupni višini 213,491.423,83
SIT se pokrije na naslednji način:
– v breme rezerv in revalorizacijskega
popravka
rezerv
družbe
v
višini
60,515.547,21 SIT,
– v breme revaloriziranega popravka osnovnega kapitala v višini 152,975.876,62
SIT.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2000 in 2001.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2000 in 2001 se imenuje revizijska hiša IN Revizija, Družba za
revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.
5. Razpis delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe Inde – Invalidske delavnice, Predelava termoplastov, d.d., Koper, ki znaša v nominalnem
znesku 267,477.000 SIT in razdeljen je na
267.477 navadnih imenskih delnic istega razreda, se poveča za znesek 32,000.000 SIT –
tedaj za 32.000 navadnih imenskih delnic po
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka. Osnovni kapital družbe po izvršenem povečanju tako znaša 299,477.000 SIT.
Novih 32.000 navadnih imenskih delnic
družbe Inde – Invalidske delavnice, Predelava termoplastov, d.d., Koper, se vpiše in
vplača:
– ....delnic vpiše in vplača Občina Koper,
– ....delnic vpiše in vplača Občina Izola,
– ....delnic vpiše in vplača družba Atena
PID.
Prednostna pravica ostalih delničarjev se
izključi.
Delnice se vplačajo po ceni 1.896 SIT,
vsaka skladno z revidirano knjigovodsko
vrednostjo na dan 31. 12. 1999. Vplačajo
se v denarju in na ŽR družbe. Rok za vplačilo
je najkasneje 30 dni od vpisa sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
1. Določilo 3. člena statuta družbe se
spremeni, tako da se glasi: osnovni kapital
družbe znaša 299,477.000 SIT, kar predstavlja 299.477 navadnih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT.
Vse delnice so enega razreda v smislu
178. člena ZGD in se med seboj razlikujejo
le glede na omejitev, ki jih njihovim imetnikom določa ZLPP.
Osnovni kapital je razdeljen na delnice
naslednjih oznak:
– 141.831 navadnih delnic oznake A,
serijskih številk od 1 do 106.991 ter
125.647 do 160.486, kar predstavlja
47,360% osnovnega kapitala,
– 18.655 navadnih delnic oznake B, serijskih številk od 106.992 do 125.646, kar
predstavlja 6,230% osnovnega kapitala,
– 106.991 navadnih delnic oznake F, serijskih številk od 160.487 do 267.477, kar
predstavlja 35,725% osnovnega kapitala,
– 32.000 navadnih delnic oznake G, serijskih številk od 267.478 do 299.477, kar
predstavlja 10.685% osnovnega kapitala.
Določilo 15. člena statuta družbe se
spremeni tako, da se glasi: nadzorni svet je
sklepčen, če je pri sklepanju prisotna večina izvoljenih članov.
Za veljavnost sklepa nadzornega sveta
je potrebna večina vseh glasov.
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Član nadzornega sveta ne sodeluje pri
odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.
Določilo 18. člena statuta družbe se
spremeni tako, da se glasi: uprava ima enega člana – direktorja.
Direktor samostojno in na lastno odgovornost ter v dobro družbe vodi družbo ter
zastopa in predstavlja družbo neomejeno.
Uprava družbe – direktor mora pridobiti
soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:
– ustanavljanje, zapiranja in odtujevanje
pomembnih delov družbe ali obratov, ki presegajo 25% vrednosti osnovnega kapitala
družbe za vsak posamezni pravni posel,
– razpolaganje z nepremičninami, vključno z zastavo,
– ustvarjanje podružnic,
– večje investicije, ki presegajo 25%
vrednosti osnovnega kapitala družbe za vsak
posamezni pravni posel,
– razpolaganje s pravicami industrijske
lastnine,
– sprejem temeljev poslovne politike,
– podelitev prokure.
Doda se nov tretji odstavek v 18. členu,
ki se glasi: uprava se lahko nagradi z udeležbo pri dobičku družbe do 5% po sklepu
nadzornega sveta.
Uprava se lahko nagradi za uspešno delo z delnicami družbe do višine 5% dobička
družbe po sklepu nadzornega sveta.
Doda se nov 26. člen, ki se glasi: oblikuje se sklad za pridobivanje lastnih delnic, v
katerega družba pridobiva delnice v naslednjih primerih:
– če je pridobitev nujna, da bi preprečila
hudo, neposredno škodo,
– če se pridobijo z namen umika delnice
po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– če se pridobijo z namenom, da se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali
z njo povezane družbe,
– z namenom, da se delnice pridobijo,
da bi družba delničarjem zagotovila odpravnino po zakonu o gospodarskih družbah.
Družba za odkup lastnih delnic uporabi
sredstva rezerv oblikovana nad zakonsko
predvidenimi rezervami ter revalorizacijskega popravka rezerv oblikovanih nad zakonsko predvidenimi rezervami, zmanjšanih za
morebitno neporavnano izgubo iz prejšnjih
let in revalorizacijski popravek take izgube.
Skupni nominalni znesek delnic pridobljenih v sklad lastnih delnic ne sme presegati
vrednosti 10 odstotkov osnovnega kapitala.
Nakupno in prodajno ceno delnice predhodno odobri nadzorni svet družbe.
Uprava družbe je dolžna nadzorni svet
tekoče obveščati o pogojih in obsegu odkupljenih lastnih delnic.
2. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta in se pooblašča predsednika skupščine za podpis akta.
7. Povečanje sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet je za svoje
delo upravičen do sejnine. Predsedniku pripada sejnina v višini 50.000 SIT neto, ostalim članom pa 30.000 SIT.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in spremembami statuta je na vpogled vsem
delničarjem v splošnem sektorju na sedežu
družbe od 8. do 12. ure vsak delovni dan.

Udeležba na skupščini: seje skupščine
se lahko udeležijo imetniki delnic sami ali
po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih
zastopnikih. Pooblaščenci morajo predložiti
tudi pismena pooblastila.
Ponovno zasedanje: kolikor se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost se skupščina opravi naslednji dan ob isti uri in v
istem prostoru, na njej pa se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Inde – Invalidske delavnice, d.d., Koper
Št. 131/2000
Ob-26060
Skladno z zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 9. člena statuta družbe “Slikoplast”, d.d., Koper, začasna uprava družbe sklicuje
2. redno sejo skupščine
družbe “Slikoplast”, d.d., Koper,
ki bo v petek, dne 26. 5. 2000 ob 13.
uri v prostorih sedeža družbe v Kopru, Ulica
15. maja 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: izvoli se predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje notar.
2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu po predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje.
Predlog sklepa: po predlogu začasnega
nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta, ki predstavljajo delničarje, imenujejo:
1. Jože Čmaj,
2. Emilija Figueroa-Vega,
3. Rajko Rešek.
4. Določitev nagrad članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: za predsednika
nadzornega sveta se določi sejnina v višini
30.000 SIT BTTO in člane nadzornega sveta 20.000 SIT BTTO. Poleg tega pripada
vsem članom nadzornega sveta povračilo
potnih stroškov.
5. Obravnavanje in potrditev zaključnih
računov za leto 1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998 in 1999.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: potrdijo se zaključni računi za leto 1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998 in 1999.
6. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi dobička in pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o razporeditvi dobička iz leta 1993, 1994 in
1995 ter pokrivanju izgube iz leta 1996,
1997, 1998 in 1999 po predlogu začasne
uprave ter pozitivnim mnenjem začasnega
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s pisnimi predlogi
sklepov so delničarjem na vpogled v Kopru,
v tajništvu družbe, vsak delovnik od 8. do
11. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
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Pravico do udeležbe na seji skupščine in
glasovalno pravico ima delničar, ki pisno
prijavo osebno ali s poštno pošiljko dostavi
v tajništvo družbe tako, da jo le-ta prejme 3
dni pred skupščino in ki je vpisan v delniško
knjigo najkasneje 10. dan pred dnevom izvedbe skupščine.
Delničarja lahko na seji zastopa pooblaščenec, če se izkaže s pooblastilom v
pisni obliki.
Pooblastilo mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, njuni EMŠO številki in njuna podpisa,
število glasov, ki jih ima pooblastitelj ter kraj
in datum izdaje pooblastila.
Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjem potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost, se zasedanje skupščine ponovno
opravi isti dan čez eno uro ter v istih prostorih. Na seji pa se veljavno odloča, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikoplast, d.d., Koper
začasna uprava
Št. 380
Ob-26042
Na podlagi 18., 19. in 20. člena statuta
SKB banke, d.d., sklicuje uprava banke
10. skupščino
SKB banke, d.d.,
ki bo v sredo, dne 31. maja 2000, ob
12. uri v kinodvorani Union na Nazorjevi 2 v
Ljubljani. Za sejo skupščine SKB banke d.d.
predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1.0 Otvoritev skupščine banke in izvolitev
delovnih teles skupščine banke (predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo).
Predlog sklepa:
Skupščina banke imenuje organe skupščine banke:
– predsednik skupščine banke: Drago
Pleško,
– verifikacijska komisija:
– Boža Hren, predsednica,
– Igor Šteblaj, član,
– Marija Bartolj, članica.
2.0 Nagovor predsednice uprave SKB
banke d.d.
3.0 Poročilo o poslovanju SKB banke,
d.d., za leto 1999 z računovodskimi izkazi,
mnenjem nadzornega sveta banke, mnenjem revizorske hiše Deloitte & Touche,
d.d., Ljubljana in poročilo o notranjem revidiranju službe notranje revizije.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina banke sprejema poročilo
o poslovanju banke za leto 1999 z računovodskimi izkazi in poročilo o notranjem revidiranju službe notranje revizije.
3.2 Skupščina banke ugotavlja po zaključnem računu za leto 1999 negativni poslovni izid v višini 5.541,691.835,38 SIT,
ki se bo v skladu s SRS poravnal v breme
tekočega rezultata najkasneje v petih letih.
4.0 Predlog sprememb in dopolnitev statuta SKB banke, d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejema predlog sprememb in dopolnitev statuta SKB banke, d.d.
5.0 Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine banke.
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Predlog sklepa: skupščina banke sprejema predlog sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine SKB banke, d.d.
6.0 Predlog za imenovanje revizorja SKB
banke, d.d., za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje revizijsko hišo Deloitte & Touche, d.d.,
Ljubljana za revizijo poslovanja SKB banke
d.d. za leto 2000.
7.0 Predlog razrešitve in imenovanje članice nadzornega sveta SKB banke, d.d.
Predlog sklepa:
1. skupščina banke razreši Dragico Pilipovič-Chaffey, kot članico (EBRD) nadzornega sveta SKB banke, d.d.,
2. skupščina banke imenuje Kanako Sekine kot članico (EBRD) nadzornega sveta
SKB banke, d.d.,
3. mandat novoimenovani članici nadzornega sveta traja do 31. 5. 2003.
Udeležba na skupščini SKB banke, d.d.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
Pravico do udeležbe na skupščini banke
in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
SKB banke, d.d., ki jo vodi KDD v Ljubljani,
in prijavijo svojo udeležbo na skupščini banke 3 dni pred sejo.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:
– osebno na sedežu banke (VI. nad., soba 605) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
– po faksu 061/132-91-22 s pripisom
»za skupščino banke«;
– po elektronski pošti: Igor.Steblaj@SKB.SI s pripisom »za skupščino banke«;
– pismeno s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino banke«.
Najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
banke.
Zadnji dan za oddajo prijave je ponedeljek, dne 29. 5. 2000.
Udeležence skupščine banke prosimo, da
se pol ure pred začetkom seje skupščine banke prijavijo predstavniku banke na prijavnem
mestu (preddverje kinodvorane Union). S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini banke ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini banke se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci
pa tudi s pismenim pooblastilom.
Gradiva za skupščino SKB banke, d.d.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta SKB banke d.d. je na vpogled
vsak delovni dan v sekretariatu SKB banke
d.d., soba 605/VI na Ajdovščini 4 v Ljubljani
med 10. in 12. uro od srede, dne 3. 5. 2000,
dalje, kjer bodo od dne 10. 5. 2000 na vpogled tudi vsa ostala gradiva za 10. skupščino
banke. Od dne 22. 5. 2000 dalje lahko na
istem mestu delničarji prevzamejo kompletno
gradivo za sejo skupščine banke.
Ponovno zasedanje skupščine SKB banke, d.d.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
12.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SKB banka, d.d., Ljubljana
predsednica uprave Cvetka Selšek

Ob-26059
Na podlagi 27. člena statuta družbe Nigrad, javno komunalno podjetje d.d. Maribor, uprava sklicuje
6. skupščino družbe
Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d.,
Maribor,
ki bo v petek 26. 5. 2000 ob 11. uri v
dvorani Zagrebška cesta 30, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli mag. Slavko Bunderla, za preštevalca glasov Anton Gmeiner in Zdravko
Katič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Dušica Kalinger Veble.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe Nigrad, javno komunalno podjetje d.d. Maribor, za poslovno
leto 1999 z mnenjem revizorja in pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta.
3. Odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se
ostanek čistega dobička poslovnega leta
1999 v višini 40,055.620,45 mio SIT ostane nerazporejen.
4. Sprejem dopolnitev statuta delniške
družbe Nigrad, javno komunalno podjetje,
d.d., Maribor.
Predlog sklepa: skupščina sprejme naslednje dopolnitve statuta družbe:
a) V 3. členu statuta se na koncu besedila doda nova dejavnost, ki se glasi:
»0/90.00 odstranjevanje odpadkov in
odplak; druge dejavnosti javne higiene.«
b) V 13. členu statuta prve alinee se na
koncu besedila dodata novi besedi, ki se
glasita:
»v sprejem«.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d., Maribor za poslovno leto 2000 se imenuje revizijska družbe Valuta, d.o.o., Maribor.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v prostorih družbe Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d.,
Maribor, Zagrebška cesta 30, Maribor v
splošno kadrovski službi vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 14. in 16. uro
od dneva objave dalje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki
pod pogojem, da najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo upravi na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne eno uro kasneje v istem prostoru.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nigrad, d.d., Maribor
uprava – direktor družbe
Zlatibor Krajnčič, gr. inž.
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Ob-26061
Na podlagi 25. člena VI. poglavja statuta
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d., in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
II. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v torek, 30.maja 2000, v sejni sobi
na sedežu družbe, Gerbičeva 99, Ljubljana,
s pričetkom ob 12. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli predsedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in
dve preštevalki glasov Matejo Stanič-Rudolf
iz RR & CO. d.o.o in Alenko Peterca.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Andrej Škrk.
2. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, določene v predlogu sklepov št.
2.1 in 2.2.
3. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe Loterija Slovenije, d.d., za leto 1999.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za obdobje 1995–1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se revaloriziran nerazporejen dobiček za poslovni leti 1995 in 1996 , ki na dan 31. 12.
1999 znaša 447,566.000 SIT, razporedi:
– v višini 200,000.000 SIT bruto za izplačilo dividend, ki se delničarjem izplačajo
v 90 dneh od dneva zasedanja skupščine,
– v višini 10,000.000 SIT bruto za izplačilo nagrad upravi družbe,
– v višini 5,000.000 sit bruto za izplačilo
nagrad članom nadzornega sveta družbe,
– preostali del dobička iz leta 1996 v
višini 232,566.000 SIT ostane nerazporejen.
5. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane dobiček za leto 1999 v višini
341,105.000 SIT nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje revizijska hiša IN Revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva 99, Ljubljana in ki
so vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred za-
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četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in s predlaganimi spremembami statuta
družbe je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Loterija Slovenije, d.d., v Ljubljani, Trubarjeva 79, po preselitvi pa na Gerbičevi 99, vsak delovnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Loterija Slovenije, d.d.,
uprava
predsednik uprave Tim Kocjan
Ob-26111
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje uprava družbe
3. redno skupščino
IMP MM, d.d.,
ki bo v četrtek, 25. maja 2000 ob 15.30 v
prostorih družbe v Mariboru, Špelina ul. 02.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franci Strajnar, univ. dipl. prav., za preštevalca glasov
se izvolita Milojka Rožman in Marjan Janžel,
za zapisnikarja Irma Kunst in za notarja Stanislav Bohinc.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za
poslovno leto 1999.
4. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane dobiček za leto 1999 v višini
7,918.091,39 SIT nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2000 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.,
iz Ljubljane.

6. Odstop člana NS in imenovanje novega člana NS, predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je član
nadzornega sveta Ernest Fujs, predstavnik
delničarjev podal odstopno izjavo dne 27. 3.
2000.
Za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev se imenuje Anton Preskar.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: prosimo,
da se delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno pošiljko) najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Mariboru, Špelina ul. 02.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave v Mariboru, Špelina ul. 02, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
IMP Montaža Maribor, d.d.
direktor družbe
Ob-26277
Na podlagi 288. člena zakona o gospodarskih družbah uprava pooblaščene investicijske družbe Infond-Zlat, d.d. Vita
Kraigherja 5, Maribor, objavlja
nasprotne predloge
delničarjev Verice in Haralda Karner, Cesta IX/14, Velenje ter BPD Fida d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana k točkam dnevnega reda skupščine družbe, sklicane za dne
9. 5. 2000 ter obvešča delničarje o svojem
stališču in stališču nadzornega sveta:
1. Nasprotni predlog Verice in Haralda
Karner k točki 2:
Doda se dopolnitev sklepa, ki se glasi:
»Nadzorni svet je dolžan ugotoviti odgovornost uprave za predlaganje in zavaja-
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nje skupščine glede ustreznosti in izvedljivosti svojih predlogov skupščini, čeprav so v nasprotju z določili 335. člena
ZGD ter oceniti materialno škodo, ki so jo
delničarji utrpeli zaradi predlaganih sklepov pod točko 4 in 5 skupščini delničarjev za 28. september leta 1999. Uprava
oziroma DZU KBM-Infond je dolžna poravnati škodo.«
Stališče uprave in nadzornega sveta:
nadzorni svet je na seji dne 18. 4. 2000
nasprotni predlog delničarjev obravnaval in
ocenil, da ni sprejemljiv, saj je uprava družbe izvršila vse potrebno, da bi se sklep o
povečanju osnovnega kapitala, ki ga je
sprejela skupščina dne 28. 9. 1999 vpisal
v sodni register. V isti zadevi je uprava
zaradi različnega tolmačenja določb ZGD
s strani prvostopenjskega in drugostopenjskega sodišča vložila pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije tudi pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti in sicer
zaradi nepravilne uporabe določb ZGD in
iz razloga zagotavljanja enakega varstva
pravic v postopkih pred sodiščem. Doslej
so namreč sodišča določila 335.1. in
336.2. ZGD tolmačila tako, da so tovrstne
sklepe izdajala.
V zvezi z materialno škodo, ki naj bi
nastala delničarjem, pa nadzorni svet ugotavlja, da bodo delničarji v primeru, da
skupščina sprejme predlagane sklepe o
delitvi dobička in povečanju osnovnega
kapitala, prejeli nove delnice sorazmerno
s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu,
upoštevajoč pri tem tudi pripadajočo revalorizacijo in s tem ne bodo oškodovani.
Primerjava čiste knjigovodske vrednosti
delnice Infond Zlat, d.d. v obdobju od 28.
9. 1999 do aprila 2000 kaže, da se je
knjigovodska vrednost povečala iz 83,30
SIT na 131,84 SIT. Rast knjigovodske
vrednosti delnice Infond Zlat, d.d. za
58,3%, kaže na skrbno upravljanje uprave s premoženjem družbe in na to, da
delničarji zaradi neizdaje delnic niso utrpeli nobene škode.
2. Nasprotna predloga Verice in Haralda
Karner in BPD Fida k točki 3:
»– Dobiček družbe iz leta 1998 v višini
462,415.552,93 SIT in revalorizacija dobička v višini 35,143.582,02 SIT, skupaj
497,559.134,95 se uporabi:
– v višini 497,112.000 SIT za izplačilo dividende,
– v višini 447.134,95 SIT pa ostane
nerazporejen.
Pravico do dividende imajo delničarji, ki
so na dan zasedanja skupščine delničarji in
so imeli pravico do udeležbe in glasovanja
na skupščini.
– Dobiček družbe iz leta 1999 v višini
426,142.856,69 SIT se uporabi za izplačilo dividend v višini 426,000.000 SIT.
Pravico do dividende imajo delničarji, ki
so na dan zasedanja skupščine delničarji in
so imeli pravico do udeležbe in glasovanja
na skupščini.
Nevplačane delnice nimajo pravice do
dividende (iz odobrenega kapitala zaradi
četrtega odstavka 2. člena ZPPPIS).«
BPD Fida predlaga po višini enako delitev dobička in da preostanek dobička iz leta
1999 v višini 142.856,69 SIT ostane nerazporejen ter da družba izplača dividende
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najkasneje 90 dni od sprejema sklepa o
delitvi dobička po stanju delniške knjige na
3. 5. 2000.
Stališče uprave in nadzornega sveta:
Skupščina je dne 28. 9. 1999 že odločila o
uporabi dobička iz leta 1998, zato o ustvarjenem dobičku v letu 1998 ne more odločiti
vsebinsko drugače, kot je odločila na prejšnji skupščini.
Sklep prejšnje skupščine je namreč veljaven in bi sprejem nasprotnega predloga
pomenil poseg v pridobljene pravice vseh
delničarjev, na katere se nanaša sprejeti
sklep. Uprava predlaga nov sklep le zaradi
vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.
Nasprotni predlogi za izplačilo dobička
v obliki dividend so nesprejemljivi, saj so v
nasprotju s politiko delitve dobička, ki sta
jo začrtala uprava in nadzorni svet v poslovnih aktih družbe in je določena tudi s
statutom družbe, ki ga je sprejela skupščina družbe. Reinvestiranje dobička namreč
zagotavlja družbi dolgoročni razvoj in rast
premoženja sklada, delničarjem pa stabilnejšo naložbo. Da je takšen način uporabe
dobička primeren, kaže navsezadnje tudi
poslovanje Infond Zlat, d.d., ki že tretje
leto ustvarja dobiček.
3. Nasprotni predlogi Verice in Haralda
Karner k točki 4 ter BPD Fida k točki 4 in 5:
Delničarji predlagajo, da se o predlogih
sklepov pod 4. in 5. točko dnevnega reda
ne odloča.
Stališče uprave in nadzornega sveta:
Nasprotni predlogi so nesprejemljivi iz
razlogov, navedenih v stališču k 2. točki.
4. Nasprotni predlog BPD Fida k točki
6: »Za revizorja družbe za poslovno leto
2000 se imenuje revizijsko družbo Constantia MT & D d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana.«
Stališče nadzornega sveta: nadzorni svet
se ne strinja z nasprotnim predlogom, saj je
bila na podlagi informacij uprave revizijska
hiša Pricewaterhousecoopers, d.d., glede
na dosedanje izkušnje in ostale pogoje, izbrana za najugodnejšo izmed štirih revizijskih hiš, ki so dale svojo ponudbo.
Infond-Zlat, d.d. Maribor
predsednik nadzornega sveta
dr. Vito Bobek
direktor
mag. Branko Pavlin

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Ob-25897
Priglašena koncentracija (opr. št. zadeve 3071-3/00) gospodarskih družb Poslovni sistem Mercator d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 107 in Emona Merkur, trgovina na drobno d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, ne nasprotuje določilom zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99) in je skladna s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-25747
Na podlagi 42. člena zakona o javnih
glasilih objavlja družba Infomediji, d.o.o.,
naslednje podatke:
– več kot 10% kapitala v družbi imata
Andrej Klemenc, Gubčeve brigade 39, Ljubljana in Samo Kuščer, Koblarjeva 15, Ljubljana,
– uprava je direktor Robert Sraka,
– družba nima nadzornega sveta,
– družba se financira iz lastnih sredstev,
– družba izdaja naslednje revije: Monitor, PC & Mediji, TeleMonitor, Internet.
Ob-25891
Ime javnega glasila: Radio Geoss.
Izdajatelj: Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, Litija.
Vir financiranja: oglaševanje.
Lastnika: Mija in Jože Mahkovec 50/50,
Breg 7, 1270 Litija.
Direktor in odgovorni urednik: Jože Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija.
Ob-26098
Ime javnega glasila: ALBERT.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,
Ljubljana, Slovenska c. 29, Ljubljana.
Viri financiranja: izdajatelj.
Uprava: Milan Matos, glavni direktor.

Razne objave
Popravek
Ob-26282
V objavi pisne javne dražbe za prodajo
nepremičnin, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 33 z dne 14. 4. 2000, Ob-25551, se
popravi rok za zbiranje ponudb in se pravilno glasi: Rok za zbiranje ponudb je do
vključno 3. 5. 2000.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-26024
Na podlagi uredbe o odprodaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98),
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o odprodaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 61/99) in na podlagi sklepa nadzornega sveta, Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana, Grič 54, objavlja
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1. Uporabnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Ljubljana, Grič 54,
telefaks 061/159-0-149.
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2. Predmet javne dražbe:
a) oprema, prevozna sredstva in druga
osnovna sredstva
b) Kraj: za opremo – vrsta A - AC baza
Postojna, industrijska ulica 3, 6230 Postojna,
izklicna cena

c1) vrsta AG - 1
AG - 2
AK - 3
AK - 4
AK - 5
AK - 6
AK - 7
AK-8
AK - 9
AK - 10
AG - 11
AG - 12
AG - 13
AG - 14
AG - 15
AG - 16
AG - 17
c2) vrsta BG - 1
BK - 2
BK - 3
BK - 4
BK - 5
BK - 6
BK - 7
BG - 8
BK - 9
BG - 10
BG - 11
BG - 12
BG - 13
BG - 14
BK - 15
BG - 16
BG - 17
BG - 18
BG - 19
BG - 20
BG - 21
BG - 22
BG - 23
BG - 24

Tov. vozilo TAM T26
s hidravličnim žerjavom
Tov. vozilo TAM T22
s posipalom soli
Tov. vozilo TAM 260-32
Posipalec Riko P 82
Posipalec Riko P 82
Posipalec Riko P 82
Os. vozilo Renault 4 GTL
Posipalec P-82
Plug Schmidt MF 7A
Plug Schmidt MF 7SB
UKV radijska postaja
El. pisarniška oprema
Garderobna omara
Razna delovna oprema
Stol
Miza
El. kuhinjska oprema

za opremo – vrsta C - AC baza Ljubljana,
Grič 54, 1000 Ljubljana

izklicna cena
Tov. vozilo TAM 260 s
posipalom soli
1 kos – 560.000 SIT
CK - 2
Tov. vozilo MB 208D
1 kos – 480.000 SIT
CG - 3
Delovno vozilo s posipalom
soli in plugom
1 kos – 410.000 SIT
CK - 4
Os. vozilo Citroen Xantia
1 kos – 360.000 SIT
C K - 5 Stranski odmetalec
snega Riko S-3
1 kos – 340.000 SIT
CK - 6
Tov. vozilo TAM 80 T5E
1 kos – 284.000 SIT
CK - 7
Tov. vozilo MB 310D
1 kos – 220.000 SIT
CK - 8
Tov. vozilo TAM 80
1 kos – 210.000 SIT
CK - 9
Komb. vozilo Renault Traffic 1 kos – 190.000 SIT
CK - 10 Pometač TAM 130
1 kos – 190.000 SIT
CK - 11 Os. vozilo VW Golf
1 kos – 156.000 SIT
CK - 12 Os. vozilo VW - Jetta
1 kos – 148.000 SIT
CK - 13 Tov. vozilo Citroen C 15D 1 kos – 135.000 SIT
CK - 14 Os. vozilo Renault R4
1 kos – 126.000 SIT
CK - 15 Os. vozilo Lada Niva
1 kos – 96.686 SIT
CK - 16 Počitniška prikolica
Adrija D5-64 LJ
1 kos – 86.000 SIT
CK - 17 Posipalo soli Riko P60
1 kos – 85.000 SIT
CK - 33 Tov. vozilo Citroen C 15 D
1 kos – 80.500 SIT
CG - 18 oprema spalnice
81 kosov – 53.300 SIT
CK - 19 Čelni rezkar Schmidt VF-3ZL 1 kos – 40.000 SIT
CK - 20 Kovinska konstrukcija
polportalov
1 kos – 35.000 SIT
CK - 21 Prevozni montažni oder
IMP Promont TIP C11
1 kos – 26.950 SIT

c3) vrsta CG - 1
1 kos – 990.000 SIT
1 kos – 665.000 SIT
1 kos – 510.000 SIT
1 kos – 165.000 SIT
1 kos – 155.000 SIT
1 kos – 145.000 SIT
1 kos – 105.000 SIT
1 kos – 60.000 SIT
1 kos – 25.000 SIT
1 kos – 25.000 SIT
11 kosov – 8.700 SIT
7 kosov – 6.700 SIT
13 kosov – 4.550 SIT
2 kosa – 2.940 SIT
9 kosov – 750 SIT
2 kosa – 450 SIT
2 kosa – 400 SIT

Tov. vozilo TAM 260 T
s posip. soli in č. plugom 1 kos – 1,060.000 SIT
Tov. vozilo TAM 260
1 kos – 650.000 SIT
Nakladalec STT
1 kos – 380.000 SIT
Os. vozilo Renautl R4
1 kos – 82.000 SIT
Os. vozilo Renault R4
1 kos – 81.900 SIT
Tov. vozilo Citroen C 15D
1 kos – 75.000 SIT
Os. vozilo Renault R-4
1 kos – 75.000 SIT
Kosilnica SB400 s prikolico
Schmidt tip MT 500
1 kos 168.000 SIT
Prikolica dvoosna Rufac
1 kos – 25.000 SIT
Razna delovna oprema
12 kosov – 22.500 SIT
Kontejner za odpadke
7 kosov – 21.000 SIT
Kasirni pult
23 kosov – 17.700 SIT
El. delavniška oprema
9 kosov – 17.080 SIT
Garderobna omara
50 kosov – 15.680 SIT
Signalna prikolica Elgec
1 kos – 12.000 SIT
Ležišče
22 kosov – 11.200 SIT
Kuhinjska oprema
15 kosov – 6.300 SIT
El. pisarniška oprema
6 kosov – 5.250 SIT
El. kuhinjska oprema
8 kosov – 4.200 SIT
Stol
39 kosov – 3.352 SIT
Telefonski aparat
15 kosov – 3.000 SIT
Pisarniško pohištvo
7 kosov –2.240 SIT
El. radiator 2,5 KW
3 kosi – 2.250 SIT
Kalorifer
5 kosov – 1.250 SIT

d) Najnižji znesek višanja, za opremo z
izklicno ceno nad 100.000 tolarjev, je
5.000 SIT.
Najnižji znesek višanja, za opremo z izklicno ceno nad 10.000 tolarjev je 1.000
SIT.
Najnižji znesek višanja, za opremo z izklicno ceno pod 10.000 tolarjev, je
500.000 SIT.
e) Premoženje se odprodaja v celoti po
sistemu videno – kupljeno.
Ustrezen davek in vse stroške prepisa
plača kupec.
f) Dražitelj mora v svoji pisni ponudbi točno označiti za kateri del opreme se nanaša
njegova ponudba (vrsto in številko).
g) Dražitelj mora pri pologu kavcije pred
pričetkom ustne licitacije, navesti točen naziv opreme z navedbo zaporedne številke
opreme.

za opremo – vrsta B - AC baza Sl. Konjice, Tepanje 2a, 3210 Sl. Konjice,

CG - 22 UKV radijska postaja
35 kosov – 21.600 SIT
CK - 23 Enoosna prik. za prevoz
poškodovanih vozil
1 kos – 15.000 SIT
CK - 24 El. pisarniška oprema
8 kosov – 11.130 SIT,
CG - 34 Motokultivator Labin
s priključki
1 kos – 8.400 SIT
CG - 26 Kontejner za komunal.
odpadke
5 kosov – 7.500 SIT
CG - 27 Oprema cestninske postaje 10 kosov – 7.000 SIT
CG - 25 Kuhinjska oprema
3 kosi – 6.000 SIT
CG - 28 Pisarniško pohištvo
10 kosov – 5.950 SIT
CG - 29 El. kalorifer
6 kosov – 3.580 SIT
CK - 30 IMV priprava za
mazanje vozil
1 kos – 2.400 SIT
CK - 31 Kanal. dvigalo Univerzal
Banja Luka tip GHD-125
1 kos – 2.300 SIT
CG - 32 El. razna oprema
3 kosi – 2.200 SIT.

h) Uporabnik bo opremo označeno kot
predmete iste oziroma sorodne vrste prodajal kot celoto.
Ta oprema je navedena s črko “G”. Lahko pa se navedena oprema, označena kot
celota, odproda tudi posamezno. Dražitelj
je to dolžan navesti pri pologu kavcije oziroma pisni vlogi. Dražitelj, ki bo ponudil odkup posamezne opreme pod oznako “G” v
celoti, bo imel prednost pred ostalimi dražitelji, kateri bodo dražili posamezne dele določene kot celote.
3. Izklicna cena opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev je določena
na podlagi cenitvenega poročila, katerega je
opravil cenilec Franc Ogrizek, dipl. inž.
4. Javna dražba se bo opravila pisno za
naslednje pozicije:
AG - 1; AG - 2; AK - 3,
BG - 1; BK - 2,

CG - 1; CK - 2; CG - 3
za vse ostale pozicije se bo javna dražba
opravila ustno.
5. a Na javni dražbi, ki se bo opravila
pisno, lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
Dražitelji, ki so pravne osebe morajo
predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade žiro računa.
Dražitelji, ki so fizične osebe morajo
predložiti potrdilo o državljanstvu.
Kolikor se dražitelj udeleži odpiranja ponudb mora pred odpiranjem komisiji predložiti
pisno pooblastilo ali dokazilo o zastopanju.
5. b Na javni dražbi, ki se bo opravila
ustno, lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
Dražitelji, ki so pravne osebe morajo, pri
pologu kavcije, predložiti potrdilo o plača-
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nih davkih in prispevkih in potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade žiro računa ter pisno pooblastilo ali
dokazilo o zastopanju.
Dražitelji, ki so fizične osebe morajo
predložiti, pri pologu kavcije, potrdilo o državljanstvu.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dni po opravljeni javni dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od podpisa pogodbe, se kavcija ne vrne in jo uporabnik zadrži kot skesnino.
7. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na žiro račun številka
50102-601-21275.
Položena kavcija se dražitelju všteje v
kupnino.
Dražitelj lahko prevzame plačano blago
ob predložitvi potrjenega prenosnega naloga oziroma ob predložitvi potrdila plačila pri
blagajni uporabnika.
8. a Višina kavcije: pred pisno javno
dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na žiro račun številka
50102-601-21275, sklic na št. 00-2556.
Po opravljeni pisni javni dražbi se
dražiteljem, ki na pisni javni dražbi ne uspejo, položena kavcija vrne v roku 8 dni brez
obresti.
8. b Višina kavcije: pred ustno javno
dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene posamezne opreme.
Po opravljeni ustni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, položena
kavcija vrne.
Dražitelj bo lahko sodeloval pri javni dražbi samo za tiste dele opreme za katere je
položil kavcijo. To potrdilo bo prejel pri pologu ustrezne višine kavcije.
Položena kavcija za eno opremo, se ne
more prenašati kot kavcija za drugo opremo.
8. c Vplačilo kavcije: zainteresirani dražitelji lahko vplačajo ustrezen znesek kavcije, za ustno javno dražbo, za posamezne
dele opreme ali celote, od dneva objave v
Uradnem listu RS, do vključno:
– za opremo pod oznako “A” pri Šantelj
Boži do: 9. 5. 2000 do 11.30, v prostorih
AC baze Postojna, Industrijska ulica 3, 6230
Postojna,
– za opremo pod oznako “B” pri Klančnik Marjanu do: 10. 5. 2000 do 11.30, v
prostorih AC baze Sl. Konjice, Tepanje
2a,3210 Sl. Konjice,
– za opremo pod oznako “C” pri Zorc
Jelki do: 11. 5. 2000 do 11.30, v prostorih AC baze Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana.
9. Ogled opreme, prevoznih sredstev in
drugih osnovnih sredstev je možen: vsak
delovni dan od 12. do 14. ure na posameznih nahajališčih v posameznih AC bazah, in
sicer:
– za blago pod oznako “A” v AC bazi
Postojna tel. 067/70 02 400 odgovorni
osebi: Vladimir Valič in Srečko Antončič,
– za blago pod oznako “B” v AC v bazi Sl.
Konjice tel. 063/757-260, odgovorni osebi:
Leopold Potočnik in Marjan Klančnik,
– za blago pod oznako “C” v AC bazi
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, odgovorni
osebi: Dušan Jereb in Janez Erce.
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Pri navedenih osebah bo zainteresirani
ponudnik oziroma dražitelj dobil na vpogled
tudi seznam, iz katerega je razvidna sestava
posamezne grupe “G” in vse druge informacije. Po predhodnem dogoovru z odgovorno osebo je možen tudi drug časovni termin
ogleda posamezne opreme.
10. Predložitev pisnih ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do:
– 8. 5. 2000 do 12. ure za opremo
pod: c1) vrsta AG - 1: AG - 2: AK - 3;
– 9. 5. 2000 do 12. ure za opremo
pod: c2) vrsta BG - 1; BK - 2;
– 10. 5. 2000 do 12. ure za opremo
pod: c3) vrsta CG - 1: CK - 2; CG - 3.
Ponudbo se označi: Ponudba za nakup
opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev – Ne odpiraj – z navedbo
za katero lokacijo se nanaša ponudba (Postojna ali Sl. Konjice ali Ljubljana).
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu če je ponudnik
fizična oseba,
– dražitelji, ki ne dokažejo izpolnjevanja
zahtevanih pogojev, bodo izločeni iz postopka javne dražbe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti pisne ponudbe: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1000
Ljubljana, soba 308, ali priporočeno po pošti. Priporočena pošiljka mora prispeti na
naslov uporabnika do zahtevanega datuma
in ure.
11. a Datum, čas in kraj odpiranj pisnih
ponudb: 9. 5. 2000 ob 10. uri v prostorih
AC baze Postojna, Industrijska ulica 3, 6230
Postojna,
– 10. 5. 2000 ob 10. uri v prostorih AC
baze Sl. Konjice, Tepanje 2a, 3210 Sl. Konjice.
– 11. 5. 2000 ob 10. uri v prostorih AC
baze Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana.
11. b Datum, čas in kraj ustne javne
dražbe: ustna javna dražba za odprodajo
opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev bo dne:
– 9. 5. 2000 ob 12. uri v prostorih AC
baze Postojna, Industrijska ulica 3, 6230
Postojna,
– 10. 5. 2000 ob 12. uri v prostorih AC
baze Sl. Konjice, Tepanje 2a, 3210 Sl. Konjice,
– 11. 5. 2000 ob 12. uri v prostorih AC
baze Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.
Ob-25752
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju “prodajalec”), objavlja
prodajo nepremičnine
počitniškega objekta, ki leži na
Hrvaškem, z zbiranjem pisnih ponudb
(pisna dražba)
1. Predmet prodaje je:
1.1. Stanovanjski objekt s celotnim pripadajočim zemljiščem (počitniško stanovanjska hiša s prizidkom in gospodarskim

poslopjem) Dramalj 98 (prej 104), Občina
Crikvenica, Hrvatska. Objekt se nahaja na
parc. št. 288 in 304. vl. št. 23, k.o. Sv.
Jelena.
Nepremičnine so bremen proste.
1.2. Oprema in premične stvari, ki se
nahajajo v/na objektu iz 1.1. točke (pohištvo, drobna oprema) – razen stvari, za katere prodajalec izrecno določi, da so iz prenosa lastništva izrecno izvzete.
2. Ogled in informacije
Po dogovoru s prodajalcem je možen
ogled predmeta prodaje, ali pa pregled
oziroma kopiranje cenilnega elaborata,
ogled katastrske kopije in izpiska iz zemljiške knjige.
Informacije o razpisani prodaji daje mag.
Janez Toplišek, tel. 061/17-60-337, janez.toplisek@ki.si.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za celoten predmet prodaje je 8,800.000 SIT neto in ne vključuje
nobenih davkov, dajatev ali stroškov v zvezi
s sklenitvijo pogodbe oziroma s prenosom
lastništva.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik z
višjo ponujeno ceno. Ponujeni rok plačila
celotne kupnine ne sme biti daljši kot 8 dni
po podpisu pogodbe.
4. Prodajni pogoji
Nepremičnine in premičnine se prodajajo kot celota po sistemu “videno-kupljeno”.
Zaradi različnih davkov, bo v prodajni pogodbi vrednost premičnin in nepremičnin
izkazana ločeno.
Ponudnik se z izročitvijo ponudbe obvezuje, da brez omejitev sprejema vse pogoje, ki so navedeni v predpogodbi, katere
vsebina je kot razpisna dokumentacija sestavni del tega razpisa (v nadaljnjem besedilu: predpogodba). Ponudba velja, če ponudnik do izteka roka za zbiranje ponudb
vplača varščino v višini 200.000 SIT (na
blagajni
prodajalca
ali
na
ŽR
50-106-603-50587).
Pri oddajanju ponudb lahko brez omejitev sodelujejo pravne in fizične osebe. Sodelovati ne morejo osebe, ki po predpisih
Republike Hrvaške ne morejo postati lastniki prodajne nepremičnine. Prodajalec sme
od izbranega ponudnika zahtevati potrdilo
hrvaškega organa, da je oseba, ki sme postati lastnik prodajane nepremičnine.
Izbrani kupec mora v petih dneh po
prejetem obvestilu o izbiri podpisati predpogodbo. Če predpogodbe ne podpiše,
se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa sme izbrati naslednjega ugodnega ponudnika ali javno prodajo ponoviti
pod enakimi ali drugačnimi pogoji; vplačana varščina v tem primeru zapade v korist prodajalca.
Plačana varščina bo kupcu obračunana
v ceni, ostalim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 5 dneh po opravljeni izbiri.
5. Vsebina in oblika ponudbe:
Ponudba mora vsebovati najmanj tele podatke:
– navedbo predmeta nakupa,
– ponujeno ceno in plačilne pogoje, ki
morajo biti skladni s predpogodbo,
– ime, priimek, oziroma firmo dražitelja,
– točen naslov kupca,
– potrdilo, da ima dražitelj poravnane
davke in prispevke,
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– navedbe o državljanstvu kupca, o sedežu organizacije.
Ponudba mora biti v zapečateni kuverti,
z oznako: “Dramalj – ponudba za nakup”.
6. Rok za ponudbe in ostali pogoji
Veljavne ponudbe morajo ne glede na
način dostave prispeti v tajništvo prodajalcev 20. dneh od datuma te objave v Uradnem listu RS. Prodajalec bo sam preverjal,
če so ponudniki do roka oddaje ponudbe
vplačali varščino.
Odpiranje ponudb ni javno in ga bo opravila komisija, ki jo bo imenoval direktor prodajalca.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh
po sprejeti odločitvi.
Uspelemu dražitelju se predmet prodaje
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine in ko prodajalec prejme pisno soglasje pristojnega organa Republike Slovenije, da ne nasprotuje nameravani prodaji.
Kemijski inštitut, Ljubljana
Ob-26017
Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, (Informacijska pisarna, tel.
061/13-19-052), razpisuje
oddajo v najem poslovnih prostorov
in zemljišč gostinsko-turističnega
objekta Depandanse Jelka na Pokljuki
Objekt leži na parcelni št. 1799/12 in je
v tlorisni izmeri 427 m2. Pripadajoče funkcionalno zemljišče leži na parcelnih št.
1799/12, 1805/2, 1805/11, 1805/10,
1805/12 in 1956/14 vse k.o. Bohinjska
Češnjica v izmeri 4.910 m2.
Najemni pogoji:
1. Nepremičnine, ki so predmet razpisanega najema mora najemnik prevzeti v
celoti.
2. Prijave na razpis morajo biti vložene
pisno in priložene zahtevane priloge.
3. Rok za vložitev prijave je 10 dni po
objavi razpisa. Prijave zainteresirani vložijo v
zaprti kuverti, na kateri naj bo oznaka “razpis za najem”. Prijavo vložite na naslov:
Sklad za spodbujanje razvoja TNP, d.d.,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
4. Najem bo trajal nedoločen čas.
5. Ponudniki morajo položiti kavcijo v višini 1,670.000 SIT. Ta znesek bo najemodajalec poračunal kot predplačilo najemnine oziroma za pokritje obveznosti iz naslova
najemnine teh nepremičnin. Kandidatu za
najem, ki ne bo izbran, bomo navedeno
kavcijo vrnili v roku 8 dni po izboru, v skladu
s pogoji, ki so navedeni v tem razpisu. Višina najemnine in postopek za njeno oblikovanje je določen predlogu pogodbe. Ta višina recitira kandidat v skladu s pogoji določenimi v pogodbi.
Vsak ponudnik mora v prijavi na razpis
priložiti:
– izjavo, da bo podpisal najemno pogodbo katere predlog lahko dvigne na Skladu
informacijske pisarne Ljubljana, Kotnikova
28, vsak dan od 10. do 11. ure,
– dokaz, da ima plačano kavcijo,
– izjavo, da bo redno vzdrževal navedene nepremičnine in za njih skrbel kot dober
gospodar,
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– izjava, da bo redno plačeval najemnino v naprej in da bo plačeval obveznosti, ki
so vezane na upravljanje s temi nepremičninami,
– izjava, da bo v primeru, da bo Sklad
vodil investicijska vzdrževalna dela na objektu prilagajal poslovanje izvajanje teh investicijskih del,
– izjava, da bo sodeloval pri propagandnih oglasih in akcijah sklada, kadar bodo ta
vezana na turistično predstavitev tega območja.
Zainteresirani si nepremičnine lahko ogledajo. Ogledu se morajo poprej dogovoriti
s
predstavnikom
sklada
na
tel.
061/13-19-052 med 10. in 11. uro.
Kandidati bodo o izboru obveščeni 15
dni po poteku roka za prijavo. Odločitev o
izboru bo dokončana.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 3.
maja 2000 v sejni sobi Občine Bled, na
Bledu, ob 13. uri.
Zainteresirani uro pred tem še lahko vložijo svojo kandidaturo za najem. Vloge, ki
ne bodo popolne se izloči iz izbora.
Sklad bo za merila za izbor najugodnejšega ponudnika upošteval:
– višino ponujene najemnine – 80%,
– podpisane zahtevane izjave – 15%,
– morebitne druge ugodnosti – 5%.
Sklad za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka, d.d.,
Ljubljana

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI Tajništvo, Beethovnova 4, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike dimenzije 58
mm x 22 mm, z vsebino: simbol SKD, št.
1 in napisom SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI TAJNIŠTVO. gnb-24045

Priglasitveni list
Brajdič Vladko s. p., Nova Lipa 7/a,
Vinica, priglasitveni list, opravilna št.
05-0217/94. gny-24101
Gombač Andrej, Na otoku 1, Celje, priglasitveni list, opravilna št. 064-0444/94.
gne-23892
Janša Dušanka s.p., Pesnica pri Mariboru 39/B, Pesnica pri Mariboru, priglasitveni list, opravilna št. 064-6220/99,
izdan dne 6. 9. 1999. gni-24100
Kocjančič Marjan, Dekani 260, Dekani, priglasitveni list, opravilna št.
3045/01-27/1998, izdan dne 16. 10.
1998. gnn-23958
Marinović Aleksandar s.p., Ob Studencu 19/a, Ljubljana-Polje, obrtno dovoljenje, št. 35341/0326/00-36/1995, izdano dne 6. 3. 1995. gnq-23905

Mikuž Marija, Koče 57, Prestranek, priglasitveni
list,
opravilna
št.
050105/1546/01-11/1996. gny-23697
Srdoč Boris, Kristan vrh 96, Podplat,
priglasitveni list, opravilna št. 54-135/94,
izdan dne 31. 3. 1994. gnt-23677
Šaković Husein, Župančičeva 6, Koper - Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 17186/1544/01-27/1995,
izdana dne 16. 6. 1995. gnx-23898

Potne listine
Abdić Enes, Steletova 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 972173, izdala UE Ljubljana. gnc-23894
Babič Otilija, Kidričeva 9, Ljutomer, potni list, št. BA 37404, izdala UE Ljutomer.
gnv-24000
Batis Katarina, Prelčeva 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 603553, izdala UE Ljubljana. gnv-23975
Božič Slavica, Rojčeva 20, Ljubljana,
potni list, št. AA 463825, izdala UE Ljubljana. gnr-23854
Božič Tjaša, Rojčeva 20, Ljubljana, potni list, št. BA 798079, izdala UE Ljubljana. gnq-23855
Briški Mirjana, Brilejeva 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 602124, izdala UE Ljubljana. gnx-24098
Bukovec Benjamin, Dravska 22, Cestica, Hrvaška, potni list, št. BA 943783,
izdala UE Maribor. gne-23817
Celar Stanislav, Jezerska cesta 48,
Kranj, potni list, št. BA 280802, izdala UE
Kranj. gnf-23816
Cimerman Saša, Rista Savina 18, Žalec, potni list, št. BA 311893, izdala UE
Žalec. gnm-23738
Cimerman Staš, Rista Savina 18, Žalec, potni list, št. BA 822797, izdala UE
Žalec. gnh-23739
Ćatić Velid, Cesta Hermana Debelaka
4, Hrastnik, potni list, št. AA 121153, izdala UE Hrastnik. gnl-23735
Dimnik Jaka, Jerančičeva 10, Ljubljana, potni list, št. BA 861443, izdala UE
Ljubljana. gni-24113
Dimnik Nejc, Jerančičeva 10, Ljubljana, potni list, št. BA 861444, izdala UE
Ljubljana. gnh-24114
Dimnik Tomaž, Jerančičeva 10, Ljubljana, potni list, št. BA 124533, izdala UE
Ljubljana. gng-24115
Ećimović Timi, Zadružna 9, Komenda,
potni list, št. AA 26177, izdala UE Kamnik. gnu-23826
Fajdiga Barbara, Jelovškova 2/b, Ljubljana, potni list, št. AA 1743, izdala UE
Ljubljana. gnc-23848
Filip Marija, Miklošičeva 1/b, Domžale, potni list, št. AA 960459, izdala UE
Domžale. gnm-23613
Fon Jager Mojca, Smoletova 6, Ljubljana, potni list, št. AA 311196, izdala UE
Ljubljana. gny-23947
Fridl Suzana, Zg. Hajdina 69, Ptuj, potni list, št. BA 838078, izdala UE Ptuj.
gne-23867
Furlan Janez, Glinškova ploščad 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 274333, izdala
UE Ljubljana. gno-23707
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Gorenc Lilijana, Martinja vas 52, Velika Loka, potni list, št. BA 451258, izdala
UE Trebnje. gnw-23824
Gorjup Ivan, Spodnja Besnica 61, Zgornja Besnica, potni list, št. BA 985756,
izdala UE Kranj. gng-23915
Grabner Slavko, Javornik 30, Ravne
na Koroškem, potni list, št. AA 102456,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-23927
Grašič Vuk Alenka, Trubarjeva ulica 36,
Piran - Pirano, potni list, št. AA 511345,
izdala UE Piran. gnl-23810
Huzjak Dean, Maroltova 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 662276, izdala UE Ljubljana. gnm-24034
Huzjak Gašper, Maroltova 2, Ljubljana, potni list, št. BA 662277, izdala UE
Ljubljana. gnn-24033
Jakomin Marina, Benčičeva ulica 10,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 115284, izdala UE Koper.
gno-23732
Jančič Janko, Velike Gorelce 23, Laško, potni list, št. BA 305349, izdala UE
Laško. gnx-23948
Jelen Mark, Prelčeva 8, Ljubljana, potni list, št. BA 886429, izdala UE Ljubljana. gnx-23973
Jogić Almir, Ulica Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, potni list, št. AA 704494, izdala UE
Kranj. gnp-23756
Kapitan Igor, Pot v Bitnje 2, Kranj, potni list, št. BA 025398, izdala UE Kranj.
gnq-24105
Karišik Salih, Trg svobode 10, Tržič,
potni list, št. BA 529961, izdala UE Tržič.
gnu-23751
Kejžar Renata, Spodnje Gorje 147,
Zgornje Gorje, potni list, št. AA 754969,
izdala UE Radovljica. gnb-23820
Klavs Daniel, Cesta 20. julija 2, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 605705, izdala UE Zagorje ob Savi. gni-23863
Kos Anton, Kokošnje 20, Domžale, potni list, št. AA 644744, izdala UE Domžale. gnp-23656
Kos Mateja, Trebušakova ulica 7, Ljubljana, potni list, št. AA 712691, izdala
UE Ljubljana. gnx-24048
Krašovec Marjan, Lahomno 17/a, Laško, potni list, št. BA 828651, izdala UE
Laško. gnd-23722
Križanec Mitja, Ulica bratov Gerjovičev
52, Dobova, potni list, št. BA 149272,
izdala UE Brežice. gnd-24043
Kušar Nuša, Ul. Marije Hvaličeve 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 885738, izdala UE Ljubljana. gnb-23995
Lakovšek Ivan, Kajuhova ulica 11, Slovenj Gradec, potni list, št. AA 192835,
izdala UE Slovenj Gradec. gnw-23974
Liberšar Helena, Reboljeva 5, Ljubljana, potni list, št. BA 591952, izdala UE
Ljubljana. gnn-23708
Lovenjak Gregor, Ihanska cesta 26,
Zaboršt, Domžale, potni list, št. BA
366118, izdala UE Domžale. gnf-23691
Lovišček Špela, Delpinova ulica 14,
Nova Gorica, potni list, št. AA 469565,
izdala UE Nova Gorica. gns-24103
Lovriha Bogdan, Strma pot 10, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 200851,
izdala UE Koper. gnr-23929
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Marič Rade, Prisoje 4, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 206070, izdala
UE Koper. gnf-23666
Markovič Vidmar Ana, Cesta Ivana Cankarja 14, Jesenice, potni list, št. BA
474324, izdala UE Jesenice. gnk-23786
Mihevc Erik, Vogrsko 38/a, Volčja Draga, potni list, št. BA 549057, izdala UE
Nova Gorica. gnm-23742
Mrevlje Polak Darja, Prešernova 3, Ljubljana, potni list, št. BA 447506, izdala
UE Ljubljana. gnu-23876
Murg Barbara, Dražen vrh 66, Sv.Ana
v Slov.goricah, potni list, št. BA 837121,
izdala UE Lenart. gnj-23662
Mušič Mark, Finžgarjeva 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 66419, izdala UE Ljubljana. gnw-23849
Najžer Karolina, Ljubljanska 8, Celje,
potni list, št. AA 569277, izdala UE Celje.
gng-23940
Novak Romana, Šmartno 34, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 338745,
izdala UE Kranj. gnx-23723
Olivo David, Miren 74, Miren, potni list,
št. AA 468360, izdala UE Nova Gorica.
gnq-23930
Parotat Aljoša, Javornik 29, Ravne na
Koroškem, potni list, št. AA 841903, izdala UE Ravne na Koroškem. gnp-24056
Perič Mirjana, Gorenjesavska cesta
36/B, Kranj, potni list, št. AA 575364,
izdala UE Kranj. gnh-24089
Perič Robert, Gorenjesavska cesta
36/B, Kranj, potni list, št. AA 575363,
izdala UE Kranj. gnm-24084
Perič Saša, Gorenjesavska cesta
36/B, Kranj, potni list, št. BA 781988,
izdala UE Kranj. gnn-24087
Pešič Boris, CMD 11, Ptuj, potni list,
št. BA 502014, izdala UE Ptuj.
gnn-23933
Peternelj Barbara, Davča 7, Železniki,
potni list, št. AA 880963, izdala UE Škofja Loka. gnv-24050
Pirnat Urška, Krakovska cesta 4, Domžale, potni list, št. AA 961978, izdala UE
Domžale. gnp-23831
Poberaj Alma, Prvačina 58/a, Nova
Gorica, potni list, št. BA 246224, izdala
UE Nova Gorica. gnh-23818
Podbelšek Luka, Mlaka pri Kranju, Dolenčeva pot 9, Kranj, potni list, št. BA
847786, izdala UE Kranj. gnj-23712
Pokleka Dragomira, Vojkova 87, Ljubljana, potni list, št. BA 171859, izdala UE
Ljubljana. gnv-23825
Popara Majda, Taborska cesta 33/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 886805, izdala UE Ljubljana. gnb-23649
Prelec Matjan Aleksander, Cesta 3. talcev 34/c, Kamnik, potni list, št. BA
541298, izdala UE Kamnik. gnq-23755
Pučnik Bojan, Cesta na Vrtače 1, Velenje, potni list, št. BA 941474, izdala UE
Velenje. gnp-23981
Radulović Darko, Bratovševa ploščad
34, Ljubljana, potni list, št. BA 218928,
izdala UE Ljubljana. gnc-23619
Rak Uroš, Brajnikova 25, Ljubljana, potni list, št. AA 44748, izdala UE Ljubljana.
gnm-23984
Ravlen Lidija, Varpolje 41, Rečica ob
Savinji, potni list, št. AA 543063, izdala
UE Mozirje. gnj-23862

Razbornik Bojana, Jerančičeva 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 287648, izdala UE Ljubljana. gnj-24112
Razinger Vlasta, Riharjeva 40, Ljubljana, potni list, št. AA 529262, izdala UE
Ljubljana. gnt-24052
Repovš Dušan, Visoko 131, Visoko,
potni list, št. BA 960087, izdala UE Kranj.
gnj-23812
Rogina Uroš, Na jasi 2, Ptuj, potni list,
št. BA 829655, izdala UE Ptuj. gnl-23860
Sedej Klemen, Mikuževa 16, Borovnica, potni list, št. AA 743658, izdala UE
Vrhnika. gnr-24004
Seljak Humar Lilijana, Ul. Gradnikove
brigade 47, Nova Gorica, potni list, št. BA
165491, izdala UE Nova Gorica.
gnu-23730
Sikošek Darja, Ipavčeva ulica 11, Celje, potni list, št. BA 620852, izdala UE
Celje. gnj-23737
Sikošek Martin, Ipavčeva ulica 11, Celje, potni list, št. BA 596479, izdala UE
Celje. gnk-23736
Smerčan Stanko, Pot na Hreše 19, Ljubljana, potni list, št. AA 606702, izdala
UE Ljubljana. gnw-23999
Smik Špela, Rimska cesta 10/A, Trebnje, potni list, št. BA 872940, izdala UE
Trebnje. gnm-23934
Smrekar Marko, Čopova ulica 2/a, Lesce, potni list, št. AA 146617, izdala UE
Radovljica. gnt-23731
Spačaj Milica, Jeronim 52, Vransko,
potni list, št. BA 595806, izdala UE Celje.
gnj-23987
Stajič Vladimir, Kolodvorska 6, Ljubljana, potni list, št. BA 316309, izdala UE
Ljubljana. gnz-23646
Stefanovski Rikard, Kvedrova 6, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
513976, izdala UE Koper. gnc-23819
Stopar Ines, Šalek 86, Velenje, potni
list, št. BA 689962. gny-23922
Stopar Irena, Šalek 86, Velenje, potni
list, št. BA 689964, izdala UE Velenje.
gnx-23923
Stopar Janja, Šalek 86, Velenje, potni
list, št. BA 689963, izdala UE Velenje.
gnz-23921
Strehar Karlina, Šentvid pri Lukovici
2/a, Lukovica, potni list, št. BA 365450,
izdala UE Domžale. gnx-23852
Stres Stojan, Žetale 4/a, Žetale, potni
list, št. AA 357282, izdala UE Ptuj.
gne-23667
Suljanović Zlatko, Iga Grudna 3, Ljubljana, potni list, št. BA 853678, izdala UE
Ljubljana. gnj-23937
Sušnik Andrej, Žegar 41/a, Prevorje,
potni list, št. AA 494546, izdala UE Zagorje ob Savi. gnt-24106
Šavli Damjan, Vrsno 15, Kobarid, potni list, št. BA 604278, izdala UE Tolmin.
gnd-23743
Šenk Tomaž, Cesta 1. maja 63, Kranj,
potni list, št. AA 814622, izdala UE Kranj.
gnk-23986
Šerbinek Zdenka, Lavričeva 5, Ljubljana, potni list, št. BA 900874, izdala UE
Ljubljana. gnp-23681
Šmigoc Borut, Cankarjeva 3, Žalec,
potni list, št. BA 154293, izdala UE Žalec. gni-23988
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Špringar Robert, Adamičeva 1/a, Grosuplje, potni list, št. BA 427149, izdala
UE Grosuplje. gni-23842
Štrukelj Nataša, Videm 4, Cerknica,
potni list, št. BA 671377, izdala UE Cerknica. gnp-24006
Šuligoj Marjan, Breg pri Litiji 41, Litija,
potni list, št. AA 838825, izdala UE Litija.
gns-23928
Šuman Viljan, Gregorčičeva ulica 5,
Sežana, potni list, št. AA 914633, izdala
UE Sežana. gni-23788
Šušteršič Tina, Trg Prešernove brigade 7, Kranj, potni list, št. BA 921052,
izdala UE Kranj. gng-23790
Šutej Adamič Jelka, Jarška cesta 73,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 33/2000. gnu-23951
Terzič Mahailo, Erbežnikova 31, Ljubljana, potni list, št. BA 581340, izdala UE
Ljubljana. gnt-23752
Varlec Tomaž, Ane Ziherl 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 588335, izdala UE Ljubljana. gng-23740
Velikonja Klavdij, Kromberk, Breg 2,
Nova Gorica, potni list, št. AA 888106,
izdala UE Nova Gorica. gng-23665
Velikonja Klavdij, Kromberk, Breg 2,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 65576, izdala UE Nova Gorica.
gnh-23664
Verbole Tine, Breznikova 61/a, Ihan,
Domžale, potni list, št. BA 967795, izdala
UE Domžale. gnp-24031
Vicman Karina, Gasilska ulica 5, Selnica ob Dravi, potni list, št. AA 382959,
izdala UE Ruše. gnn-23733
Vidović Ljubomir, Keršičeva cesta 47,
Trbovlje, potni list, št. BA 897524, izdala
UE Trbovlje. gnf-23866
Vranc Tomaž, Krožna pot 7, Vojnik, potni list, št. BA 420352, izdala UE Celje.
gne-23792
Zadnik Jurij, Kališnikov trg 3, Ljubljana, potni list, št. AA 619469, izdala UE
Ljubljana. gnl-23760
Žiberna Dominika, Cesta zmage 92,
Maribor, potni list, št. BA 787504, izdala
UE Maribor. gnh-23814
Žiberna Nadica, Cesta zmage 92, Maribor, potni list, št. BA 142685, izdala UE
Maribor. gng-23815
Žiberna Peter, Cesta zmage 92, Maribor, potni list, št. BA 143312, izdala UE
Maribor. gni-23813
Žlogar Jože, Bušinja vas 11, Suhor,
potni list, št. BA 758603, izdala UE Metlika. gnb-23670

Osebne izkaznice
Aleksić Anita, Čopova ul. 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 266497. gni-23663
Bangoura Patrick, Ulica bratov Učakar
96, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
214477. gns-23832
Berlič Ferlinc Margit, Na Jelovcu 48,
Bresternica, osebno izkaznico, št. 8434.
gnc-23844
Bleiweis Strgar Katja, Suhadolčanova
ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
299368. gnu-23651
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Burmen Maja, Ul. Koroškega bataljona
1, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
260529. gns-23657
Čirič Milan, Bičevje 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241873. gnc-23719
Ećimović Timi, Zadružna 9, Komenda,
osebno izkaznico, št. 71287. gnt-23827
Fon Jager Mojca, Riharjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 303195.
gnb-23945
Fuks Matilda, Rošnja 2, Starše, osebno izkaznico, št. 149803. gnw-23674
Golob Veronika, Stari log 25, Pragersko, osebno izkaznico, št. 258876.
gnm-23709
Gorjup Ivan, Spodnja Besnica 61, Zgornja Besnica, osebno izkaznico, št.
314194. gnf-23916
Hüll Davorin, Stojnci 106, Markovci,
osebno izkaznico, št. 13872. gno-23661
Jereb Peter, Pod kostanji 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 17033.
gnc-24044
Jevšnik Silvo, Robindvor 121, Dravograd, osebno izkaznico, št. 248167.
gni-23713
Kalar Anton, Cesta talcev 5, Kranj, osebno izkaznico, št. 60364. gnh-23793
Kesič Drago, Glavarjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 12405. gnp-23856
Klemenc Urška, Cesta 30. avgusta št.
3, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
90339. gne-23617
Kopriva Samo, Zalog 18, Škofljica, osebno izkaznico, št. 337657. gnb-23845
Krivic Jožef, Sostrska 9, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 27160.
gnw-23924
Kukaj Avni, Cesta španskih borcev
53/C, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
96848. gnl-23835
Kukec Damir, Potrčeva ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 242876.
gns-24003
Kurtiši Isak, Linhartov trg 3, Radovljica, osebno izkaznico, št. 39374.
gnp-23706
Kuster Jernej, Breg 4, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 1242. gnn-23858
Mavec Bojan, Črtomirova ulica 23, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.29/2000. gnw-23953
Mitnjek Silva, Raduše 34, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
335362. gnp-23931
Novak Danijel, Velenjska cesta 10, Velenje, osebno izkaznico, št. 310062.
gnf-23895
Oter Maja, V Karlovce 33/h, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 18938. gnh-24039
Radovanović Agata Antonija, Gradež
178, Turjak, osebno izkaznico, št.
137942. gnm-23734
Rupnik Maja, Valburga 24/b, Smlednik, osebno izkaznico, št. 100717.
gns-24007
Sarađen Janko, Dalmatinova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 131996.
gnq-24005
Selevšek Stanislava, Ulica Pohorskega bataljona 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 2416. gnk-23761
Šenveter Karolina, Gorkega ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 313426.
gnu-24001

Šoš Marija, Žitkovci 38, Dobrovnik Dobronak, osebno izkaznico, št. 118949.
gng-23990
Šribar Ljudmila, Šišenska 91, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 55685.
gnk-23836
Štampar Karolina, Črtomirova 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 88742.
gnq-23655
Trtnik Albina, Pot v Podgorje 29/b, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
289049. gnq-24030
Turk Sašo, Ul. Ludvika Plambergerja
44, Skoke, Miklavž na Dravskem polju,
osebno
izkaznico,
št.
260727.
gnl-23864
Vahen Kristina, Krivec 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 73716. gnj-23687
Varga Bojan, Trdinova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 293958. gns-23753
Vavpetič Veljka, Trnovski pristan 10,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.100/1999. gnm-23684
Vidović Drago, Poljanska 54, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 291373.
gnq-23805
Vojinović Ljubica, Rojčeva 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 281197.
gnu-23676
Zorica Katarina, Ulica obnove 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 291604.
gnd-23868
Zupan Herta, Aškerčeva 18, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
230619.
gno-23982
Zupančič Majda, Staničeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 18106.
gnj-24012

Vozniška dovoljenja
Aleksić Anita, Čopova ulica 12, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1144730, reg.
št. 43155, izdala UE Celje. gne-23671
Aničić Spasoje, Medvoška cesta 12,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 886121, reg. št. 198882,
izdala UE Ljubljana. gnp-23906
Arzenšek Marko, Sodrež 35, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
18255, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-24104
Babić Sveto, Kašeljska cesta 67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1010747, reg. št. 143335, izdala UE
Ljubljana. gnv-23925
Bajramović Smail, Aškerčeva cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135916, reg. št. 144147, izdala UE
Ljubljana. gnf-24041
Bernard Jure, Godešič 20, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
24640, izdala UE Škofja Loka.
gns-23728
Blagdanić Klinar Ruža, Šišenska cesta
29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 932603, reg. št. 5786, izdala UE Ljubljana. gnz-23996
Bleiweis Strgar Katja, Suhadolčanova
ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1370289, reg. št. 153859,
izdala UE Ljubljana. gnt-23652
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Bošković Igor, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1194680, reg. št. 45017, izdala UE
Kranj. gnv-23704
Božič Dean, Ulica Salvadora Allendea
5, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9782, izdala UE Izola.
gnz-23621
Božjak Maja, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373183, reg. št. 236460, izdala
UE Ljubljana. gnn-23808
Bračun Vlado, Trska 23, Podčetrtek,
vozniško
dovoljenje,
št.
7426.
gnm-23859
Brence Ema, Begunje 81, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8851, izdala UE Cerknica. gnw-23699
Britovšek Janja, Celjska cesta 40, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15818. gns-23628
Burger Jana Darinka, Ulica Bratov Komel 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 413969, reg. št. 76918,
izdala UE Ljubljana. gnl-23635
Cartl Igor, Potrčeva 23, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13689. gnc-24094
Celar Stane, Jezerska cesta 48, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601619, reg. št. 37530, izdala UE Kranj.
gnc-23698
Čas Gregor, Janka Vrabiča 27, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1381782, reg. št. 29307, izdala UE Velenje. gno-23932
Čokl Janko, Zibika 3, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 7526, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-23668
Čuk Peter, Tovarniška cesta 18, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
5735, izdala UE Logatec. gnj-23762
Čuš Alojzija, Bratislavci 45, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10205, izdala UE Ptuj. gnm-23884
Debeljak Janko, Cesta I/13, Grič, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 3178, izdala UE Ribnica. gno-23682
Dobrin Ingrid, Kovorska 13, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6790,
izdala UE Tržič. gnc-23869
Doljak Matej, Franca Poliča 8, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnz-23875
Ećimović Timi, Zadružna ulica 9, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9630, izdala UE Kamnik.
gne-24017
Erdelji Ludvik, Letališka 10, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 8447. gnf-24091
Fajdiga Zoran, Ulica 1. junija 36/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8983, izdala UE Trbovlje. gnk-23936
Fic Elvis, Plešičeva ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63772, reg. št. 182142, izdala UE Ljubljana. gne-24042
Fučko Valentina, Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnw-23874
Gajser Dominik, Gubčeva 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1027106, reg. št. 45034, izdala UE Kranj. gnh-23964
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Glamnik Marija, Iršičeva ulica 4, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6791, izdala UE Slovenj Gradec. gng-23765
Gogič Slađana, Pipanova 80, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810126, reg. št. 44936, izdala UE Kranj.
gns-23853
Gorišek Petra, Študljanska 81, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578433, reg. št. 27791, izdala UE Domžale. gns-23803
Gracelj Borut, Javornik 55, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16228, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-23878
Gregorič Furlan Sonja, Gozdna pot 2,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 10490. gnv-23775
Gregorn Gregor, Veliki kal 9, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 21545, izdala UE Grosuplje.
gnh-23789
Grm Robert, Klanec 11, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5761, izdala UE Logatec. gnl-23660
Grobelnik Ivanka, Stari trg 224, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8757, izdala UE Slovenj Gradec.
gnd-23618
Horvat Julija, Vadarci 101, Bodonci,
vozniško
dovoljenje,
št.
37239.
gnd-23768
Kacijan Magda, Dolenjska cesta 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612781, reg. št. 98679, izdala UE
Ljubljana. gnk-23686
Kalan Peter, Stara Loka 95, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 12994, izdala UE Škofja Loka.
gnm-24059
Kamenšek Ivan, Breg 54, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
14540, izdala UE Ptuj. gnq-23880
Karabegović Šemso, Huda južna 35,
Grahovo ob Bači, vozniško dovoljenje, št.
S 1380803, izdala UE Tolmin.
gno-23632
Kardun Danica, Štajerska cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 686109, reg. št. 194223, izdala UE
Ljubljana. gnb-23645
Karin Julij, Danila Bučarja 10, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9636, izdala UE Črnomelj. gnv-23729
Karlovčec Aleš, Rašiška ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
134389, reg. št. 183645, izdala UE Ljubljana. gnt-23627
Kavčič Mateja, Vinski vrh 77, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10652, izdala UE Ormož.
gny-23872
Kirbiš Srečko, Zg. Hajdina 71, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
29945, izdala UE Ptuj. gnv-23625
Klemen Vlado, Medijske toplice 20, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
162283. gnj-23962
Klopčič Melita, Kresnice 23, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
995796, izdala UE Litija. gne-23917
Knez Stanislav, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCF-

GH, št. S 926275, reg. št. 140496, izdala UE Ljubljana. gny-23797
Kociper Silva, Bevkova 10, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13444, izdala UE Ptuj. gnf-23766
Kogej Igor, Maurerjeva ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 972154, reg. št. 143303, izdala UE
Ljubljana. gnt-23902
Kolarič Darko, Mladinska ulica 14, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10078, izdala UE Gornja
Radgona. gnc-23873
Kondić Branko, Orape 30, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194418, reg. št. 49083, izdala UE Kranj. gng-23615
Kos Mateja, Trebušakova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 813233, reg. št. 198130, izdala UE
Ljubljana. gny-24047
Kos Peter, Videm pri Lukovici 2, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329266, reg. št. 34365, izdala UE Domžale. gnx-23673
Kostanjevec Rado, Selska cesta 26,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 35133, izdala UE Ptuj. gnx-23623
Košica Bojan, Efenkova 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
317877, reg. št. 14742, izdala UE Velenje. gnb-23720
Koštomaj Marija, Ulica Dušana Kvedra
29, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20724, izdala UE Celje.
gnp-23689
Kovač Myint Janez, Šmartno 107/c,
Šmartno pri Slov.Gradcu, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 11/2000. gnw-24099
Kožar Renata, Hrovača 25/a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 7901,
izdala UE Ribnica. gnu-23705
Kragl Ksenja, Globoko 55, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13399, izdala UE Brežice. gnb-23745
Kralj Simona, Brinje 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298612, reg. št. 225766, izdala UE Ljubljana. gnc-23994
Krašovec Marjan, Lahomno 17/a, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 11292, izdala UE Laško. gne-23721
Krivograd Mateja, Leška cesta 13, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17494, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-23877
Križanec Uroš, Boletova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1105832, reg. št. 212100, izdala UE Ljubljana. gny-23847
Krpan Miran, Pod anteno 7, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 60, izdala UE Piran. gnb-23620
Krušec Vesna, Hofmanova ulica 12,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5514, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnx-24002
Kukavica Sejad, Hrustovo 296, BIH,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135780, reg. št. 180955, izdala UE Ljubljana. gnk-23961
Kunstelj Sašo, Tržaška cesta 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 11358, izdala UE Vrhnika. gnx-24023
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Kurent Mahkota Marjeta, Obrtniška ulica 21, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 309046, izdala UE Domžale.
gnd-23672
Kuster Jernej, Breg 4, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12653, izdala UE Slovenske Konjice.
gns-23857
Kvas Stanislav, Leonova 17, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 46. gnw-23624
Lauko Janez, Koroška cesta 78, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 3374, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnw-23799
Lavrič Marko, Gerbičeva 38, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10467, izdala UE Cerknica. gnl-24035
Lesar Jože, Ulica Juleta Gabrovška 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 137581, reg. št. 2853, izdala UE Kranj. gne-23992
Leskošek Manja, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 891005, reg. št. 168142, izdala UE
Ljubljana. gnr-23829
Ličina Jelena Ana, Niževec 10, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12051, izdala UE Vrhnika. gnc-24019
Logar Silvana, Prešernova 40, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5860, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnn-23783
Logar Urška, Zaklanec 8/a, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341293, reg. št. 228438, izdala UE Ljubljana. gnq-24109
Lukančič Pavel, Podlipa 12, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9668,
izdala UE Vrhnika. gnz-23896
Marentič Urška, Miklošičeva cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351672, reg. št. 231191, izdala
UE Ljubljana. gnh-23714
Marinič Anka, Zali breg 10/d, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnd-23772
Marković Petronije, Vlastimira Puriča
75, Nova Varoš, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 27222, izdala UE Škofja
Loka. gnb-23920
Merklin Tadeja, Ig 105, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1299453, reg.
št. 225563, izdala UE Ljubljana.
gnz-24046
Merkun Aleš, Čufarjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 930361, reg. št. 135868, izdala UE
Ljubljana. gnh-23839
Mihelič Marjan, Hosta 13, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 6865,
izdala UE Ribnica. gng-23690
Mikec Roman, Mali Slatnik 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
38432, izdala UE Novo mesto.
gnq-24080
Miklavčič Moreno, Srebrničeva 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
24215. gnh-23764
Mikulič Sandi, Pot Elvire V. 4, Pobegi,
vozniško
dovoljenje,
št.
41165.
gnl-23960
Mišigoj Borut, Orehovlje 8/a, Miren,
vozniško dovoljenje. gnq-23630
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Mitnjek Silva, Raduše 34, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9292, izdala UE Slovenj
Gradec. gnb-23870
Muhovec Doroteja, Zgornja Rečica 25,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9111, izdala UE Laško. gng-23865
Novak Danijel, Velenjska cesta 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 0579929, izdala UE Žalec. gnh-23893
Novak Darja, Nevlje 15/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15096,
izdala UE Kamnik. gns-23828
Okretič Vladimir, Gornji Rudnik III/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190819, reg. št. 219371, izdala
UE Ljubljana. gnb-24020
Omerzo Jan, Novo Polje, Cesta
VIII/14, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1352903, reg. št.
191058, izdala UE Ljubljana. gnv-23750
Parotat Aljoša, Javornik 29, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13090, izdala UE Ravne na Koroškem.
gno-24057
Parovel Mirjam, Gortanova 2, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7814, izdala UE Izola. gny-24072
Paternoster Ivanka, Tenetiše 12 a, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1274454. gnj-23887
Pavlič Izidor, Kozlovičeva 23, Koper,
vozniško
dovoljenje,
št.
24310.
gnl-23785
Perčič Slavica, Hrvatini 11/a, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 20378. gnb-23970
Pezdirc Miha, CBE 29, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1320544,
reg. št. 4972, izdala UE Metlika. gnr-24079
Pirc Vlado, Gosposka ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1065802, reg. št. 135712, izdala UE
Ljubljana. gnw-23903
Pirman Klemen, Sveti Vid 21/a, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8800, izdala UE Cerknica. gnk-24086
Pivk Viktor, Črni potok 1/a, Šmartno
pri Litiji, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 26/2000.
gnz-23650
Plevnik Marjana, Seča 18, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
920717, reg. št. 9982, izdala UE Šmarje. gno-23757
Prebil Robert, Ljubgojna 20, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
974097, reg. št. 185135, izdala UE Ljubljana. gnr-23979
Prunk Jana, Lokev 166/c, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17478,
izdala UE Sežana. gnc-23969
Pruščevič Nikola, Naselje Borisa Kidriča 5, Metlika, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1086269, reg. št. 2120.
gnc-23644
Puc Jožef, Gregorčičeva 15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnk-23811
Rančnik Jernej, Dolgi vrh 18, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 21656.
gnf-24066
Ravnikar Dejan, Franca Rozmana Staneta 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1155120, reg. št. 47961.
gnc-24069

Resner Stojan, Dobrna 68/a, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46731.
gnv-23800
Rigler Jožko, Logarji 2, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1164111, reg. št. 105784, izdala UE Ljubljana. gnk-24036
Rojko Karl, Vratji vrh 38, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7655,
izdala UE Gornja Radgona. gnz-23771
Rojs Kristijan, Vorančeva ulica 33, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15477. gnd-23968
Ropoša Drago, Dolič 142, Kuzma, vozniško dovoljenje, reg. št. 20310.
gni-23763
Roškar Jožef, Grabšinci 25, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9029, izdala UE Gornja Radgona. gns-24078
Ručigaj Janko, Cesta na Brod 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 293229, reg. št. 55243, izdala UE
Ljubljana. gnt-23727
Rudman Marko, Na Lazu 36, Novo mesto, vozniško dovoljenje, št. 14497.
gno-23882
Rupnik Maja, Valburga 24/b, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972702, reg. št. 169520, izdala UE Ljubljana. gnr-24008
Rutar Izidor, Zadlaz Čadrg 13, Tolmin,
vozniško dovoljenje, reg. št. 1612, izdala
UE Tolmin. gnr-23879
Sečnik Nataša, Brezje pri Dobrovi 60,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243780, reg. št. 185728, izdala
UE Ljubljana. gnp-23806
Serec Nataša, Goriče 17, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1288365, reg. št. 50299, izdala UE Kranj. gni-23938
Simić Vojo, Poljanski nasip 50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 813935, reg. št. 115710, izdala UE
Ljubljana. gnn-23658
Sirc Evelin, Slomškova 7/a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13098. gni-24088
Skok Viljem, Skokova 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1392297, reg. št. 2678, izdala UE Kranj.
gnl-24085
Skrbinšek Stanko, Zgornja Hajdina 95,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11685, izdala UE Ptuj. gne-24067
Slavič Peter, Užiška 33, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8086,
izdala UE Ljutomer. gnx-24077
Smolkovič Bojan, Ulica Vilka Rožiča
2/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 12528, izdala UE Kamnik.
gnm-24009
Smrekar Frančiška, Vintarjevec 15,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 18894, izdala UE Litija.
gns-24053
Smuk Peter, Retnje 44, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4302,
izdala UE Tržič. gnd-23843
Srebrnič Mateja, 30. divizije 13/b,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnc-23773
Stopar Vojko, Bevkova 16, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
691192,
izdala
UE
Ajdovščina.
gnd-23622
Svetina Aleš, Rečiška 5, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1273163,
reg. št. 26232. gnm-23784
Šerbinek Zdenka, Lavričeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 998805, reg. št. 206293, izdala UE
Ljubljana. gnr-23654
Šeruga Horvat Darja, Cvetkova 45, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
29497. gne-24092
Škorjanc Danilo, Vrhloga 1/a, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 18348. gnf-23966
Šmucberger Katarina, Ulica OF 13,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10711, izdala UE Izola.
gnb-23774
Šribar Renata, Draga 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891533, reg. št. 38055, izdala UE Ljubljana. gnj-23837
Štolfa Tomaž, Veselova 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 16833.
gnn-24058
Štumberger Matija, Troblje 46/b, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 14569, izdala UE Slovenj
Gradec. gne-23871
Tomazini Marija, Podlipa 83, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5555, izdala UE Vrhnika. gns-23978
Tomažin Zdenka, Leninova 1, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7451. gnp-23631
Tubič Zoran, Gorenjska 33/b, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068173, reg. št. 24513, izdala UE Radovljica. gns-24082
Uratnik Rok, Andraž 74/a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1383511, izdala UE Žalec. gnl-23989
Vejseli Fadil, Prešernova 17, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 6235, izdala UE Ljutomer. gnj-23912
Veljanovski Tatjana, Pod topoli 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 973738, reg. št. 200253, izdala UE
Ljubljana. gnc-23944
Verbole Tine, Breznikova 61/a, Ihan,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1321904, reg. št. 34127, izdala UE
Domžale. gno-24032
Vidic Klemen, Kresnice 10/b, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
773014, izdala UE Litija. gny-23851
Vidmar Franci, Zbure 16, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 26852, izdala UE Novo mesto.
gnc-23769
Vivod Violeta, Ptujska cesta 42, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13712. gnu-24076
Vivod Zvonko, Ptujska cesta 42, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5326. gnx-24073
Vodušek Renata, Lovnik 7, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21966, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-24016
Vončina Marija, Kališka ulica 20, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
85801, reg. št. 14025, izdala UE Kranj.
gnp-24081
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Vučinić Zlatka, Stiplovškova 19, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12848. gnl-23685
Wagger Urška, Resljeva cesta 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 652004, reg. št. 179350, izdala UE
Ljubljana. gnq-23830
Zajec Anton, Mekinje nad Stično 2, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. F,
št. 3514, izdala UE Grosuplje. gne-23692
Zamboni Patricia Saša, Ulica Mirka Pirca 1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11550, izdala UE Sežana.
gnu-23776
Zbačnik Zdenko, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 414999, reg. št. 53892, izdala
UE Ljubljana. gnz-24021
Zbačnik Zdenko, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SB 5639, reg. št. 53892, izdala UE Ljubljana - inštruktorsko vozniško dovoljenje.
gny-24022
Zdolšek Cirila, Nova vas 20, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7307. gng-24065
Zdovc Gregor, Rafolče 16/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
162951, reg. št. 25694, izdala UE Domžale. gnq-24055
Zemljič Pia, Ronkova 1, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15376, izdala UE Slovenj Gradec.
gnk-24090
Zupančič Majda, Staničeva 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848323, reg. št. 41567, izdala UE Ljubljana. gni-24013
Žagar Tomaž, Smareglieva 8, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
183471, izdala UE Ljubljana. gnz-24071

Zavarovalne police
Ajdnik Edvin, Pusti Javor 7/a, Litija,
zavarovalno polico, št. 677402, izdala zavarovalnica Tilia. gnp-23956
Babić Sveto, Kašeljska cesta 67, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AVO
692840, izdala zavarovalnica Tilia.
gnq-23980
Bernot Franci, Spodnje Prapreče 21,
Lukovica, zavarovalno polico, št. AO
101253631, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-24028
Bizjak Blaž, Kresnice 23, Kresnice, zavarovalno polico, št. 101240040, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-23950
Bojanić Ankica, Travniška ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 312660,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnw-23949
Brešer Gregor, Latkova vas 244, Prebold, zavarovalno polico, št. 296664 nadomestna, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-23901
Donko Srečko, Predoslje 113, Kranj,
zavarovalno polico, št. 280257, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-24061
Džokič Sanja, Šalek 90, Velenje, zavarovalno polico, št. 185726, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-23710

Gradišnik Boris, Boletina 14, Ponikva,
zavarovalno polico, št. 240434, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-23891
Jambrošič Nikola, Trubarjeva 2, Koper
- Capodistria, zavarovalno polico, št.
0703563. gny-23972
KOČIJA p.o., Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101278387, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-23653
Krepfl Branka, Marjeta na Dravskem
polju 62, Marjeta na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 253136, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-23633
Kukanja Elizabeta, Skopo 58, Dutovlje, zavarovalno polico, št. AO 0737070.
gnc-23694
Lavrih Jožica, Ljubljanska cesta 32,
Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št.
2376678, izdala zavarovalnica Triglav.
gng-24040
Mazej Aleksandra, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 579414,
izdala zavarovalnica Tilia. gnu-23926
Nartnik Edvard, Vrhovci, Legatova 2,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
101241365, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-23952
Pogačar Barbi, Ulica bratov Učakar
100, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
592332, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gny-23747
Poljanšek Nežko, Logoška cesta 46,
Žiri, zavarovalno polico, št. 542616, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnp-23781
Robič Ivan, Ahacljeva 11, Maribor, zavarovalno polico, št. 231822, izdala zavarovalnica Slovenika. gnm-23634
Sopotnik Trade d.o.o., Špruha 33, Trzin, zavarovalno polico, št. 0248148, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-23838

Spričevala
Arčon Matjaž, Čolnarska cesta 8, Verd,
Vrhnika, indeks, št. 81496435, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. gnl-23935
Blagojević Nevena, Rusjanov trg 4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1999. gnu-23801
Bohte Gorazd, Nanoška cesta 18, Ljubljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije, izdano leta 1978. gnt-23977
Božičevivč Roman, Kajuhova 3, Šoštanj, diplomo I/SR 614. gnn-24108
Brišar Ivan, Brestovica pri Komnu 52,
Komen, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnu-23976
Brumec Milena, Kopališka 10, Škofja
Loka, spričevalo Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Mariboru. gnh-24064
Čarman Iztok, Aškerčeva 17, Novo mesto, indeks, št. 82135825, izdala EPF
Maribor. gnb-23695
Čebulj Barbara, Študljanska 74, Domžale, spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ
Venclja Perka v Domžalah. gnx-23823
Černe Andrej, Kop 2, Radovljica, diplomo Srednje šole CSUI Jesenice, št.
160, izdana 2. 7. 1985. gnk-23886
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Černe Andrej, Kopališka 2, Radovljica, indeks, Srednje šole Jesenice leto izdaje 1981 v Kranju - naravoslovno matematični tehnik. gno-23907
Černič Alenka, Vrtojba, Ul. 9. september 6, Šempeter pri Gorici, spričevalo o
končani OŠ Ivana Roba Šempeter, izdano
leta 1982, izdano na ime Peloz.
gny-24097
Drev Klavdija, Topolšica 141, Topolšica, spričevalo Srednje zdravstvne šole.
gnk-24011
Drinovec Biserka, Strahinj 100, Naklo,
spričevalo 3., 4. letnika in diplomo SŠPRNMU v Kranju. gnd-24068
Drinovec Biserka, Strahinj 100, Naklo,
spričevalo o končani OŠ Simon Jenko.
gnf-24070
Florjančič Dušan, Cesta maršala Tita
3, Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika
Poklicne šole Iskra - finomehanik.
gnw-24074
Funkelj Danica, Max Lieberman Weg
14, Sindelfingen, spričevalo osnovnme
šole v Litiji v času od 1963 - 1968, izdano
na ime Kračan Danica. gny-23822
Gačnik Zdenka, Šolska 6, Portorož Portorose, spričevalo 4. letnika EAŠC Koper. gnk-23636
Gobec Benedikt, Zgornja Jevnica 9,
Kresnice, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnx-23648
Gorišek Brigita, Ogorevc 18, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu. gni-23888
Goropečnik Dominika, Savska cesta
43, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole, izdano leta
1990, izdano na ime Klemenc Dominika.
gnr-24054
Govekar Boris, Režiška cesta 10/a,
Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične in naravoslovne šole v
Postojni, izdano leta 1992. gnq-23959
Horvat Mojca, Partizanska 12, Lendava - Lendva, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Murski Soboti, izdano
leta 1994. gnx-23998
Jemec Boris, Kersnikova 13, Kamnik,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
gnq-23780
Juvan Emil, Otiški vrh 92, Šentjanž pri
Dravogradu, indeks, izdala Visoka šola za
turizem Portorož leto izdaje 1999/2000.
gne-23767
Karničar Zvonko, Zoisova 17, Kranj,
spričevala Strojne poklicne šole Kranj, izdana v letnih 1980 do 1983. gnt-23702
Kavaš Dušan, Janka Puclja 1, Kranj,
indeks, št. 33198, izdala FOV.
gnr-23779
Kolarič Polonca, Bolečka vas 3/b, Ptujska Gora, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ptuj, izdano leta 1992.
gny-24026
Konda Tatjana, Medvedica 5, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne oblačilne šole v Višnji gori, izdano leta
1982, izdano na ime Trunkelj Tatjana.
gnw-23778
Kosterca Darko, Strugarska ulica 11,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za družboslovje in splošno kulturo, izdana 8. 12.
1987, št. I/199. gnu-23626
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Kraševec Sebastjan, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole, izdano leta 1998.
gnr-24029
Kutnjak Katja, Smlednik 75, Smlednik,
diplomo Srednje šole ekonomske in družboslovne usmeritve v Kranju, izdana leta
1992. gnx-23798
Lah Samo, Globoko 8/f, Rimske Toplice, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične
šole v Celju, izdano leta 1975. gnq-23809
Maglica Ivan, Mengeška cesta 14/b,
Trzin, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 1999. gnb-24024
Mihelič Katja, 5. prekomorske brigade
21, Ptuj, spričevalo OŠ Olga Meglič Ptuj,
izdano leta 1992/93. gnj-23637
Milenkovič Močnik Žana, Sallaumines
9/a, Trbovlje, spričevalo o končani OŠ
OŠ Trbovlje, izdano leta 1994.
gne-23642
Murovec Jernej, Modrej 35/d, Most
na Soči, spričevalo 2. letnika Trgovske
šole Nova Gorica, izdano leta 1998.
gnj-23641
Mustafa Robert, Pot na Orle 8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca. gnt-24027
Mustafić Mehmed, Tržaška 35, Postojna, spričevalo o končani OŠ Delavske
univerze Boris Kidrič, izdano leta 1977.
gng-24015
Novak Branko, Hotična 18, Materija,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole, izdal Šolski center Ajdovščina leta
1978. gny-23997
Peternel Pavel, Polhov Gradec 118,
Polhov Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič,
izdano
leta
1974.
gnc-23744
Podrebšek Nataša, Janeza Puharja 5,
Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske
srednje šole v Kranju, izdano leta 1994.
gnn-23833
Popov Natalija, Celovška cesta 108,
Ljubljana, diplomo Akademije za glasbo glasbena violinistka, izdana leta 1990, št.
1090/90. gnr-23983
Radej Toni, Glavni trg 16, Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika ter zaključno spričevalo Centra strokovnih šol v Ljubljani,
izdano leta 1981. gnu-23955
Rober Antonija, Topolšica 65, Topolšica, diplomo Šole za gostinstvo in turizem
v Celju, izdana na ime Mravljak Antonija.
gnv-23675
Senger Jani, Goriška 1, Celje, spričevalo 3. letnika Poklicne in tehnične gradbene šole, izdano leta 94/95. gnf-23791
Sili Igor, Celovška cesta 264, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnm-23659
Skerbinek Vesna, Škalce 101, Slovenske Konjice, zaključno spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje tehnične šole Celje, izdana v šolskem letu 1982 - 84. gnh-23914
Smonkar Franja, Šmartno 80, Šmartno
pri Slov.Gradcu, diplomo SŠ Slovenj Gradec - komercialna smer, šolsko leto
87/88. gnv-23900
Stiplovšek Sonja, Bukovje 26, Gorica
pri Slivnici, spričevalo 1. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu. gng-23890

Stišič Tanja, Lipovec 28, Dolenja vas,
indeks, izdala Srednja zdravstvena šola v
Ljubljani, izdano na ime Rošelj Tanja.
gnf-23616
Sunarič Marinko, Mali Prnjavor, Doboj,
diplomo št. 133/86. gnj-23991
Šipek Erna, Strensko 4, Rimske Toplice, spričevalo o končani osnovni šoli.
gnp-23881
Škufca Silvo, Ob studencu 19/A, Ljubljana, spričevalo 7. razreda III OŠ Celje,
Vodnikova ulica 4. gnc-23669
Šolar Franc, Trg Prešernove brigade
8, Kranj, indeks, št. 81411937, izdala
EPF v Mariboru. gno-23782
Štrafela Silva, Dravska 28, Ptuj, diplomo Srednje ekonomske šole, izdal Srednješolski center na Ptuju, št. 297.
gnh-23889
Šubic Franc, Slatna 8, Begunje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinske šole Bled - Radovljica.
gni-23638
Švent Milan, Podvrh 36, Mozirje, zaključni izpit št. 20/2, izdala Poklicna elektro šola, CSŠ Velenje, izdano leta 1968.
gnk-23711
Tarfila Lojze, Na kresu 20, Železniki,
zaključno spričevalo Šole za oblikovanje,
izdano leta 1975. gnz-23971
Trivundža Milan, Pševska cesta 54,
Kranj, spričevalo o končanem 7. razredu
OŠ Stane Žagar, izdano leta 1992.
gnv-23700
Trivundža Milan, Pševska cesta 54,
Kranj, spričevalo o končani OŠ Stane Žagar, št. 520/92, izdano leta 1992.
gny-23701
Trošt Matjaž, Chengdujska 4, Ljubljana, indeks, št. 21013464, izdala FDV v
Ljubljani. gnh-24014
Vasič Darko, Vipavska cesta 3, Ajdovščina, zaključno spričevalo šole Vena Pilona Ajdovščina, izdano leta 1992.
gns-23703
Verhovnik Silvester, Lokovica 62/a,
Šoštanj, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane. gnz-23821
Vežnaver Matej, Celovška cesta 149,
Ljubljana, indeks, št. 14831, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnd-23693
Vidmar Jože, Vegova ulica 6, Litija, spričevalo 3. letnika 4. Gimnazije Moste,
izdano leta 1970. gnt-23802
Vindiš Mihaela, Zidanškova ulica 24,
Ptuj, spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole na Ptuju, izdano leta 1994.
gnw-23749
Vintar Majda, Pijava Gorica 6, Škofljica, indeks, št. 82146683, Izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gne-23717
Zajec Marija, Podgora pri Dolskem 5,
Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Šole za prodajalce, izdano leta
1976, izdano na ime Bricelj Marjanca.
gnn-23758
Zemljarič Ivan, Spuhlja 93/a, Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s
težko gradbeno mehanizacijo št. 231/80,
izdano 27. 12. 1980. gnb-23770
Žuža Mirjana, Stožice 21, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Frizerske
šole. gnd-23993
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Ostali preklici
Aleš Luznar Januš, Valvazorjev dvor 5,
Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
3669, izdal LPP. gnd-23718
Ambrožič Maša, Brodarjev trg 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
433-8. gnl-24110
AVTO MURŠIČ D.O.O., Žarova 7, Velenje, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila Citroen xsara picasso 1.8i 16V, št.
šasije:
VF7CH6FZB38751672.
gni-24063
AVTOŠOLA HERBY d.o.o., Kidričeva
46, Rogaška Slatina, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
250240 za vozilo Opel corsa 1.5 TD Swing. gnu-23726
Ažman Anka, Prešernova 51, Domžale, vozno karto, št. 980527, letna karta
za vlak in avtobus, izdana 2. 9. 1999 v
Domžalah. gnl-23639
Bagari Vanja, Lendavska 45, Murska
Sobota, delovno knjižico, ser. št.
A0229972, reg. št. 59436, izdana 13.
10. 1992 v Murski Soboti. gnd-24093
Bajramovič Emira, Vrtnarija 6/b, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 999.
gnq-23680
Bandulić Bojana, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19334160, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnt-24102
Baraga Tamara, Šerkova ulica 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-23746
Beznik Lidija, Slovenska vas 19/a, Jesenice na Dolenjskem, delovno knjižico.
gni-23963
Bilal Senad, Ulica Staneta Severja 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-23683
Blazinšek Aleksandra, Globoko 42,
Globoko, delovno knjižico. gno-23957
Borštnar Zvonimir, Cesta talcev 54,
Medvode, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-00082-00-95.
gnz-24096
Bulič Mitja, Srednja vas 10, Semič,
študentsko izkaznico, št. 18990375, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnl-23985
Cimerman Aleš, Polje, Cesta XXXVIII/16e, Ljubljana-Polje, dijaško mesečno
vozovnico, št. 3774. gnc-23794
Cvetaš Alenka, Črni vrh 96, Črni vrh
nad Idrijo, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za šolo in
šport, izdano na ime Kondrič Alenka, leta
1982. gnl-23910
Cvetaš Blaž, Črni vrh 96, Črni vrh nad
Idrijo, delovno knjižico, št. 0291618.
gnn-23908
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova
5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1164019 za
vozilo FIAT PUNTO 55 S, št. šasije
ZFA17600004957563, izdane od Avto
Triglav d.o.o., dne 2. 11. 1999.
gnr-23904
Dedejič Vlado, Pregljev trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11064. gnj-23787
Ećimović Timi, Zadružna ulica 9, Komenda, potrdilo o usposobljenosti za vo-
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ditelja čolna, št. 02/13-3059/94.
gnd-24018
Ekar Franc, Partizanska 10/d, Kranj,
vpisni list za čoln, št. 02/03-1119/78-93
z dne 9. 6. 1978. gnn-24062
Furst Jože, Cesta v Log 19, Bistrica
ob Dravi, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2809/96.
gnc-23919
Godnov Miran, Lom 26, Tržič, delovno
knjižico. gng-23965
Jagurdžija Muhamed, Garibaldijeva 4,
Izola - Isola, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0307527.
gnn-23883
JERUZALEM ORMOŽ, SAT d.d., Hardek 44 c, Ormož, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila Laguna break 1,6 16V,
št. šasije: VF1K5640522147853, carinjeno po ECL 1999 dne 8. 3. 2000.
gnf-23941
JERUZALEM ORMOŽ, SAT d.d., Hardek 44 c, Ormož, potrdilo za registracijo
uvoženega avtomobila Laguna 1,6 16V,
št. šasije: VF1B56G0522147840, carinjeno po ECL 2299 dne 16. 3. 2000.
gne-23942
Jurhar Marko, Gornji Rudnik II/1, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-23759
Kambič Slavko, Vavpča vas 14, Semič, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0215749, št. šasije
WAUZZZ8LZVA028198. gnf-23741
Kaučič Helena, Kuzmičeva 5, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnv-23850
Kavzar Marko, Prapretno 62, Hrastnik,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0042353. gnw-23899
Kiralj Bojan, Mala Polana 100, Velika
Polana, certifikat za prevoz nevarnih snovi
ADR, št. 010914, izdalo MNZ, dne 19. 9.
1997. gnw-23724
Klopčič Melita, Kresnice 23, Kresnice, študentsko izkaznico, št. 19321739,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnd-23918
Kocuvan Gregor, Dalmatinova ulica 24,
Murska Sobota, dijaško mesečno vozovnico, št. 21755. gnw-24049
Kočevar Alenka, Slavka Gruma 18,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 28542. gnr-23629
Kopriva Samo, Zalog 18, Škofljica, vozno karto, št. 835, izdal LPP, 100% invalidska vozovnica s spremljevalcem.
gnz-23846
Kopriva Samo, Zalog 18, Škofljica,
100% invalidsko vozovnico s spremljevalcem , št. 18807, izdal LPP. gni-23688
KOVAČIČ MIRO s. p., Vrh pri Trebelnem 1, Trebelno, licenco za vozilo FAP
1217-42 z reg. št. NM 88 81J, št. licence
004991/4444-ZR67/1997. gnb-23795
Kremžar Borut, Prušnikova ulica 38,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-24051
LEK d.d. Ljubljana, Verovškova 57,
Ljubljana-Lek, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 161499 za
vozilo AUDI A4, letnik izdelave 1996.
gnv-23725
Logar Urška, Zaklanec 8/a, Horjul, študentsko izkaznico, št. 61149076, izdala
Pedagoška
fakulteta
v
Mariboru.
gno-24111

Markežič Andreja, Pahorjeva 32, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnl-23885
Mikić Dijana, Tomačevo 49, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5175, izdal LPP. gnl-24010
Mujdrica Aleš, Herbersteinova ulica 13,
Ljubljana, preklic zavarovalne police, objavljen v Ur. l. RS, št. 24/2000. gnx-23748
NOVO GLOBAL d.o.o., Smolenja vas
28/A, Novo mesto, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0057827
z dne 11. 10. 1994. gnd-23943
Omerzel Anton, Zasip, Polje 4, Radovljica, delovno knjižico. gnm-23834
Osmani Osman, Prušnikova 21, Ljubljana, delovno knjižico, reg. št. 18745,
izdana v Ajdovščini. gnr-23754
Pertoci Slavko, Štefana Kovača 13,
Murska Sobota, reg. št. 42064, ser. št.
239270, izdala UE Murska Sobota.
gne-23967
Pignar Franc, Pletarje 72, Lovrenc na
Dravskem polju, delavno knjižico, št.
46384, izdala UE Ptuj. gnl-24060
Plut Mateja, Prečna 75, Novo mesto,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šiška.
gnv-24025
Podlunšek Darinka, Krog, Ulica ob Ložiču 19, Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št. 19535, ser. št. 71537 izdana
18. 9. 1974 v Murski Soboti. gnn-24083
Pukšič Nuša, Klemenova ulica 16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnj-24037
Pungeršek Simona, Ljubljanska cesta
29, Šentjur, študentsko izkaznico, št.
31980132, izdala Fakulteta za farmacijo.
gno-24107
Pušnik Irena, Vidergarjeva ulica 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23250. gnm-23909
Razgoršek Anton, Šlandrova 1, Velenje, delnice KRS Velenje, od št. 19740
do 19751. gnz-23696
Redžić Jožef, Andreaševa ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-23954
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana,
preklicuje službeno izkaznico pooblaščene uradne osebe na ime: Šipek Blaž, na
delovnem mestu inšpektor III, zaposlen
na Davčnem uradu Maribor, pod registrsko številko 09301, izdano dne 1. 8.
1996. Ob-26018
Rihar Katja, Gumnišče 11, Škofljica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnh-23614
Robek Tomaž, Sela pri Zburah 14,
Šmarješke Toplice, delovno knjižico, reg.
št. 22132, ser. št. 184080, izdana 21.
6. 1978 v Novem Mestu. gng-23640
Rotar Peter, II. Prekomorske brigade 22,
Koper - Capodistria, pomorsko izkaznico,
št. 570, izdala URSP Koper. gnd-23897
Rudarska gradbena družba, d.d., Trg
revolucije 4b Trbovlje, davčna št.
79867839, št. ŽR 52700-601-14349 odprt pri Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, Podružnica Trbovlje, preklicuje 5 čekov za dvig gotovine izdanih od
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet; št. čekov J0015776, J0015777,
J0015778, J0015779, J0015780.
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Čekovni blanket z omenjenimi št. čekov je bil kupljen na APP podružnica Trbovlje Ob-25890
Sečnik Nataša, Brezje pri Dobrovi 60,
Dobrova, študentsko izkaznico, št.
25006008, izdala Fakulteta za arhitekturo. gno-23807
Serdt Zlatko, Jakobovo naselje 47,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
31970089, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnr-23804
Strahan Vesna, Partizanska ulica 28,
Šenčur, delovno knjižico. gnz-23946
Strajnar Nina, Vrhovčeva cesta 3, Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gni-23913
Stržinar Suzana, Betajnova 47, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 18960618,
izdala Filozofska fakulteta. gni-24038
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Štumberger Ana, Gradišče 19, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 386.
gnj-23612
Tanšek Nataša, Poljska 4, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 31980150, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnd-23643
Torok Aleksander, Hraše 17, Lesce,
delovno knjižico. gnv-24075
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43/a,
Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1122706 za motorno kolo Gilera Runner
50. gnw-23678
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43/a, Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A A 1142443
za prikolico TPV Brežice. gnv-23679
Trop Miha, Groharjeva 10, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19337258, iz-

dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-23911
Uranc Franc, Šmartno 134, Šmartno
pri Slov.Gradcu, delovno knjižico.
gnb-24095
VOYAGE d.o.o., Dunajska cesta 405,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 277665 in A
141402. gny-23647
Zadravec Olga, Lipa 41, Beltinci, delovno knjižico, ser. št. 48470, reg. št.
19399, izdala Občina Koper. gnt-23777
Zupan Saša, Vrhovci, Cesta XII/24a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23127, izdal LPP. gnk-23840
Zupan Saša, Vrhovci, Cesta XII/24a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika, št. 102580.
gnj-23841
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