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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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

Popravek
V naročilu glavnih podatkov o izidu razpi-

sa za nakup stanovanj, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45507 se podpis pravilno glasi: Mini-
strstvo za notranje zadeve.

Uredništvo

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

Popravek
V naročilu glavnih podatkov o izidu razpi-

sa za cenitev nepremičnine, in sicer: Gara-
ža Policijske uprave Novo mesto, ki se na-
haja v Trebnjem, Rimska c. 5, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 23. 3.
2001, Ob-45508 se podpis pravilno glasi:
Ministrstvo za notranje zadeve.

Uredništvo

Št. 0512/3-308/132-00 Ob-46724
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe za
izbiro ocenjevalcev nepremičnin, glede na
priznano sposobnost izvajalca, ugotovljeno
z javnim razpisom Servisa skupnih služb vla-
de št. 466-1/99, objavljenim v Ur.l. RS, št.
2/99, pod objavo št. 264, za priznanje spo-
sobnosti za vrednotenje državnega premo-
ženja (izbor cenilcev) nepremičnin (poslov-
nih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš,
pomožnih objektov, stavbnih zemljišč), pre-
voznih sredstev in opreme poslovnih pro-
storov in stanovanj.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 20. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na poziv k ponudbi je prispelo 6
veljavnih in popolnih ponudb. Naročnik je
ugotovil, da vse ponudbe izpolnjujejo pogo-
je poziva. Pri ocenjevanju ponudb je naroč-
nik v skladu z VIII. točko poziva kot merilo
upošteval ceno storitve, ter po posameznih
sklopih poziva izbral najugodnejšega ponu-
dnika kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za sklop 1 in sklop 2 je izbran: Hiša
nepremičnin Žarko Povše, s.p., Smolenja
vas 78, 8000 Novo mesto,

– za sklop 3 je izbran: Rostohar Vladi-
mir, Golek 4, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg del: predmet poziva je
cenitev nepremičnin, in sicer:

– sklop 1: cenitev objekta Petrolovega
bencinskega servisa v Gotenici na parcelni
št. 906, ZKV 332, k.o. Gotenica, v skupni
izmeri 1507 m2, št. zemljiško knjižnega
izpiska 4270/99. Zemljišče ni predmet ce-
nitve;

– sklop 2: cenitev dveh garaž, ki se naha-
jata v Vidmu ob Ščavnici, na parc. št. 497/1,
k.o. Jamna, v skupni izmeri 83,86 m2.

– cenitev montažne garaže, ki se nahaja
v Cankovi, na parc. š.t. 1025, k.o. Canko-
va, v izmeri 17,05 m2;

– skop 3: cenitev poslovnih prostorov,
ki jih uporablja Visoka policijsko varnostna
šola v poslovnih prostorih na Kotnikovi ul. 8
v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost:
– Hiša nepremičnin Žarko Povše, s.p.:

za oba sklopa skupaj 87.656 SIT;
– Rostohar Vladimir: 63.990 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 225.000 SIT z vključenim

10% popustom, davkom od osebnih pre-
jemkov in DDV, 38.528 SIT z vključenim
11% popustom;

– za sklop 2: 213.750 SIT z vključenim
5% popustom, davkom od osebnih prejem-
kov in DDV, 49.128 SIT z vključenim 11%
popustom;

– za  sklop  3:  312.500 SIT  z  vklju-
čenim davkom od osebnih prejemkov in
DDV, 63.990 SIT z vključenim 21% popu-
stom in DDV.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999,
Ob-264.

13.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/133-00 Ob-46725
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe za
izbiro ocenjevalcev prevoznih sredstev, gle-
de na priznano sposobnost izvajalca, ugo-
tovljeno z javnim razpisom servisa skupnih
služb vlade št. 466-32/99, objavljenim v
Ur. l. RS, št. 100/99, za priznanje sposo-
bnosti za vrednotenje državnega premože-
nja (izbor cenilcev) nepremičnin (poslovnih
prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš,
pomožnih objektov, stavbnih zemljišč), pre-
voznih sredstev in opreme poslovnih pro-
storov in stanovanj.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 21. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na poziv k ponudbi so prispele 3
veljavne in popolne ponudbe. Naročnik je
ugotovil da vse ponudbe izpolnjujejo pogo-
je poziva. Pri ocenjevanju ponudb je naroč-
nik v skladu z VIII. točko poziva kot merilo
upošteval ceno storitve, ter po posameznih
sklopih poziva izbral najugodnejšega ponu-
dnika, kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za vse tri sklope: Bruno Li-
čen, dipl. inž. str., Sp. Pirniče 36 a, 1215
Medvode.

6. Vrsta in obseg del:
– za sklop 1: prevozna sredstva MNZ,

48 enot, in sicer: osebna, tovorna, inter-
vencijska, terenska vozila in kombiji,
motorji, motorna kolesa in kolesa ter
prikolice,

– za sklop 2: počitniške prikolice (58
enot) in bivalni kontejnerji-kamperji (14
enot) MNZ,

– za sklop 3: oprema (osnovna sred-
stva in drobni inventar).

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost je za vse tri sklope: 537.000 SIT z
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vključenim 15% davkom od osebnih pre-
jemkov.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 10. 12.
1999.

13.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 110-1/01  Ob-46763
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7.

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

3. Datum izbire: 2. 4. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZIM d.o.o., Slovenska 40,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Šentilj – Pesnica; projekt vzdrževanja.

7. Pogodbena vrednost: 5,962.855,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 10,710.000 SIT, 5.962.855,50 SIT.

11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/01 Ob-46816
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geološki zavod Slovenije,
Dimičeva 14, 1000 Ljubljana,

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Fram–Slivnica–BDC; monitoring povr-
šinskih in podzemnih vod.

7. Pogodbena vrednost: 18,822.499
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,754.000 SIT, 18,822.499 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Št. 2-OM/2001 Ob-46524
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

Ljubljana, faks 01/433-04-43.
Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-

tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih:

– dostopovna ATM stikala TIP A – 10
kosov (najmanj 3 vgradna mesta za vmesni-
ške module; podprti uporabniški ali omrežni
vmesniki E1 ATM, E1 IMA, E3 ATM, STM-1
ATM SMF/MMF; podprti interworking vme-
sniki 10/100 Base T Ethernet, E1 CES;
signalizacija UNI 3.1/4.0; podpora CBR,
rt-VBR, nrt-VBR, UBR; vgrajen mehanizem
glajenje prometa; napajanje 220V AC in/ali
48V DC; integracija v nadzorni sistem Alca-
tel 5620 ali Lucent NavisCore),

– dostopovna ATM stikala TIP B – 16
kosov (najmanj 3 vgradna mesta za vmesni-
ške module; podprti uporabniški ali omrežni
vmesniki E1 ATM, E1 IMA, E3 ATM, STM-1
ATM SMF/MMF; podprti interworking vme-
sniki 10/100 Base T Ethernet, E1 CES,
Frame Forwarding; signalizacija UNI
3.1/4.0; trajne (PVC) in komutirane (SVC)
zveze; podpora CBR, rt-VBR, nrt-VBR, UBR;
vgrajen mehanizem glajenje prometa; napa-
janje 220V AC in/ali 48V DC; integracija v
nadzorni sistem Alcatel 5620 ali Lucent Na-
visCore),

– dostopovna ATM stikala TIP C – 8
kosov (najmanj 5 vgradnih mest za vmesni-
ške module; podprti uporabniški ali omrežni
vmesniki E1 ATM, E1 IMA, E3 ATM, STM-1
ATM SMF/MMF; podprti interworking vme-
sniki 10/100 Base T Ethernet, E1 CES,
Frame Forwarding; signalizacija UNI
3.1/4.0, PNNI; trajne (PVC) in komutirane
(SVC) zveze; podpora CBR, rt-VBR,
nrt-VBR, UBR; vgrajen mehanizem glajenje
prometa; napajanje 220V AC in/ali 48V DC;
možna redundanca napajalnega in proce-
sorskega dela; integracija v nadzorni sistem
Alcatel 5620 ali Lucent NavisCore),

– dostopovna ATM stikala TIP D – 5
kosov (kapaciteta minimalno 2.5 Gbp/s;
najmanj 12 vgradnih mest za vmesniške
module (dejanska kapaciteta po zagotovi-
tvi redundančnih pogojev); podprti upora-
bniški ali omrežni vmesniki E1 ATM, E3
ATM, STM-1 ATM SMF/MMF, STM-4 ATM;
podprti interworking vmesniki 10/100 Ba-
se T Ethernet, E1 CES, Frame Forwarding;
signalizacija UNI 3.1/4.0, IISP, PNNI; traj-
ne (PVC) in komutirane (SVC) zveze; pod-
pora CBR, rt-VBR, nrt-VBR, UBR, ABR;
upravljana IP storitev; redundanca kontrol-

nega dela, vmesnikov, stikalne matrike in
napajanja; napajanje 48V DC; integracija v
nadzorni sistem Alcatel 5620 ali Lucent
NavisCore).

4. Kraj dobave: prostori naročnika, Ljub-
ljana, Cigaletova 10.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 30. 4. 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Sektor
za investicije; Peter Kokošinek, univ. dipl. inž.
el.; tel. 01/234-15-73, faks: 01/434-45-15,
e-mail: peter.kokosinek@telekom.si.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročilo bo oddano po
omejenem postopku.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 4. 2001.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 5-OD/2001 Ob-46525
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

Ljubljana, faks 01/433-04-43.
Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-

tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: IP omrežje Telekoma Slo-
venije d.d.:

– glavni hrbtenični internet usmerje-
valnik – 1 kos

(kapaciteta najmanj 20 Gbit/s; hitrost po-
sredovanja paketov najmanj 40 Mp/s; pod-
prti vmesniki STM-1 PoS (SR, IR), STM-1
ATM (SR, IR), STM-4 PoS (SR, IR), STM-4
ATM (SR, IR), STM-16 PoS (SR, IR),
STM-64 PoS (SR), 10/100 BaseT Ether-
net, Giga Ethernet (SR, lR); ustrezni elek-
trično/optični pretvorniki),

– hrbtenični internet usmerjevalniki –
6 kosov

(kapaciteta najmanj 10 Gbit/s; hitrost po-
sredovanja paketov najmanj 40 Mp/s; pod-
prti vmesniki STM-1 PoS (SR, IR), STM-1
ATM (SR, IR), STM-4 PoS (SR, IR), STM-4
ATM (SR, IR), STM-16 PoS (SR, IR),
STM-64 PoS (SR), 10/100 BaseT Ether-
net, Giga Ethernet (SR, LR–najmanj 10 km,
LR–najmanj 70 km); ustrezni električno/op-
tični pretvorniki),

– ethernet stikala (koncentratorji) –
30 kosov

(kapaciteta najmanj 5 Gbit/s; hitrost po-
sredovanja paketov najmanj 10 Mp/s; pod-
prti vmesniki 10/100 BaseT Ethernet, Giga
Ethernet (SR, LR–najmanj 10 km, LR–naj-
manj 70 km); možnost najmanj 20 10/100
BaseT Ethernet priključkov in najmanj 1 Gi-
ga Ethernet priključka; ustrezni električ-
no/optični pretvorniki),

– ethernet stikala (koncentratorji) –
4 kosi

(kapaciteta najmanj 15 Gbit/s; hitrost po-
sredovanja paketov najmanj 10 Mp/s; pod-
prti vmesniki kanalizirani E1 (10/100 Ba-
seT Ethernet, Giga Ethernet (SR, LR–naj-
manj 10 km, LR–najmanj 70 km); možnost
najmanj 40 10/100 BaseT Ethernet pri-
ključkov in najmanj 1 Giga Ethernet priključ-
ka; ustrezni električno/optični pretvorniki),

– oprema pri uporabnikih – 285 ko-
sov (Ethernet/Fast Ethernet električ-
no/optični pretvornik, domet najmanj
30 km),

– izgradnja omrežja in izdelava pro-
jektne dokumentacije.
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4. Kraj dobave: prostori naročnika, Ljub-
ljana, Cigaletova 10.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: /

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije; Peter Kokošinek,
univ. dipl. inž. el.; tel. 01/234-15-73, faks:
01/434-45-15, e-mail: peter.kokosi-
nek@telekom.si.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 4. 2001.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 8/7-01 Ob-46553
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.

13, 6000 Koper, tel. 05/668-61-00, faks
05/668-61-20.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: obnova komunal-
nih naprav in tržnega tlaka v ulicah, ki
so zajete v I. fazi obnove starega mesta
Piran.

4. Kraj dobave: Piran – staro mesto.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: 30. 7. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Ri-
žanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15.
maja št. 13, 6000 Koper, Jadran Šarkanj,
tel. 05/668-61-00.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 4. 2001.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Št. 260/01 Ob-46689
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1525 Ljubljana, tel. 01 5431-100.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: in-vitro diagnostič-
na sredstva.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
zdravil in medicinskih pripomočkov.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: /

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, Ljubljana.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 4. 2001.

Klinični center Ljubljana

Ob-46738
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,

4208 Šenčur, telefaks 04/25-19-111.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja športne
dvorane.

4. Kraj dobave: Šenčur.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: maj 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Šenčur, Oddelek za gospodarsko in
komunalno dejavnost, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, kontaktna oseba je Frantar
Janez, tel. 04/25-19-106.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 4. 2001.

Občina Šenčur

Ob-46930
1. Naročnik: Smučarski klub Triglav Kranj.
2. Naslov naročnika: Smučarski klub

Triglav, Pot na Jošta 1, 4000 Kranj, tel.
04/231-13-47, faks 04/231-68-31.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gradnja prve fa-
ze skakalnice Gorenja Sava (Bauhenk -
K 100 m).

4. Kraj dobave: Kranj.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova 14, tel.
04/206-87-00 (Robič).

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 4. 2001.

Smučarski klub Triglav

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku

Popravek
Ob-44392

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001,
ureditev telekomunikacij – zamenjava pri-
marne in sekundarne opreme v stikališču
110 kV – 2. faza v RTP 110/20 kV Gorica,
se spremenita 8. (b) in 9. točka:

8. (b) – ponudbo je treba predložiti do
24. 4. 2001 do 9.30 na isti naslov.

9. – odpiranje ponudb bo 24. 4. 2001
ob 10. uri na istem naslovu.

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

Popravek
Ob-46989

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za dobavo 110 kV
opreme:

– ločilnik 123 kV – 6 kom, ločilnik z
ozemljitvenimi noži 123 kV – 2 kom,

– odklopnik – tropolni 123 kV – 2 kom,
odklopnik – enopolni 123 kV – 1 kom,

– kombinirani merilni transformator 123
kV – 12 kom,

objavljenem v Uradnem listu RS, št.
22-23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45830, se v
objavi popravi naslednja točka:

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 0–70 točk,
– tehnični parametri 0–10 točk,
– reference 0–15 točk,
– plačilni pogoji 0–5 točk.

Elektro Celje, d.d.

Popravek
V javnem razpisu za čitalce črtne kode in

tiskalnike črtne kode, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45432, Pošte Slovenije, d.o.o., Mari-
bor, se datuma v 8. (a) in 9. točki pravilno
glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2001.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 4. 2001 ob 10. uri.

Uredništvo

Razveljavitev
Ob-46880

Postopek za oddajo javnega naročila za
nabavo elektromontažne opreme, naročni-
ka Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11 z
dne 16. 2. 2001, Ob-43852, se razveljavi.

Postopek za oddajo javnega naročila za
nabavo elektromontažnega materiala, naroč-
nika Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 12 z
dne 23. 2. 2001, Ob-44185, se razveljavi.

Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica

Št. 14290301/01 Ob-46481
1. Naročnik: Vzgojno-izobraževalni za-

vod Antonije Kucler Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Poštna 1, 1360

Vrhnika, tel. 01/75-02-204, faks
01/75-04-207.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
prehrambeni izdelki.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe sveže in zmrznjene,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščice,
– žito in mlevski izdelki,
– sadje in zelenjava,
– zmrznjena živila,
– ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali

na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Vrhnika, Poštna 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Vrhnika
– uprava, Poštna 1, 1360 Vrhnika, Helena
Ogrin.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 12. ure – naročnik prosi
ponudnike za predhodno najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrdilo o vplačilu cene raz-
pisne dokumentacije v višini 10.000 SIT na
žiro račun št. 50110-603-54107, sklic na
št. 00 299003, davčna št. 13403010.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Vrhnika, Poštna 1, 1360
Vrhnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 10. uri, v pedagoški
sobi enote Vrtec Vrhnika na Poštni 1, 1360
Vrhnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30-dnevni rok plačila, fiksna cena za
prvo leto dobave, predpisi o finančnem po-
slovanju proračunskih porabnikov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– izjava ponudnika o zdravstveni neopo-
rečnosti ter skladnosti s standardi kakovosti
ter drugimi zahtevami, ki jih za predmet na-
ročila določajo predpisi in standardi,

– izjavo o seznanjenosti in soglasju z raz-
pisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– plačilni pogoji 10%,
– reference 10%,
– korekcijski faktor za fiksnost cene.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 4. 2001.
Vrtec Vrhnika

Št. 238-01 Ob-46507
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, telefon: 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kruh, pe-

kovsko pecivo in slaščičarsko pecivo
(skupaj 139.674 kg letno).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
celoten predmet naročila ali po posamez-
nih sklopih. Sklopi predmeta javnega naro-
čila so:

1. sklop: kruh – 111.984 kg,
2. sklop: pekovsko pecivo – 17.690 kg,
3 sklop: prepečenec pakiran – 5.000 kg,

4. sklop: slaščičarsko industrijsko peci-
vo – 5.000 kg.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lo-
kacij dostave bo navedena v razpisni doku-
mentaciji).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave avgust 2001, trajanje dobave eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 11. 5. 2001.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. maj 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana, 1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. maj 2001 od 11. uri, v predaval-
nici IV/1 nadstropje glavne stavbe Klinične-
ga centra Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do 13. septembra 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. september 2001,
predvideni datum odločitve konec meseca
junija.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena in
2. kvaliteta – senzorična ocena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 4. 2001.
Klinični center Ljubljana

Št. 404-08-245/00-3 Ob-46511
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) nakupi goriv za vozila na bencin-

skih servisih – 2,401.000 litrov,
B) kurilno olje – 4.939.000 litrov,
C) mazut – 630.000 kg,
D) kerozin – 1,303.000 litrov,
E) gorivo BE100LL – 80.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje za vsako posa-
mezno točko od A do E.

4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna
na naslednje lokacije: Novo mesto, Črno-
melj, Kranj, Jedinščica, Poganci, Trdinov
vrh, Cerklje ob Krki, Novo mesto, Ribnica,
Kočevska Reka, Ljubljanski vrh, Drulovka,
Pokljuka, Brnik, Ankaran, Poljče, Postojna,
Mačkovec, Ilirska Bistrica, Kolomban, Piv-
ka, Sežana, Velike Bloke, Ljubljana, Krim,
Cerknica, Borovnica, Vrhnika, Grosuplje,
Logatec, Bohinjska Bela, Lokve, Tolmin,
Kostanjevica na Krasu, Barnice Podnanos,
Šentviška gora, Rijavci, Ajdovščina, Vipava,
Kidričevo, Zgornja Ložnica, Maribor, Slo-
venska Bistrica, Murska Sobota, Talčji vrh,
Radvanje, Dravograd, Slovenske Konjice,
Boč, Zaloška Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od junija
2001 do junija 2002 z možnostjo podaljša-
nja do junija 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo RS, Urad za logistiko, Karde-
ljeva pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Pur-
kat, 01/471-25-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 37/2000), na račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 5. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS 37/2000 – Naftni deri-
vati“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2001 ob 9. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 25,000.000 SIT
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in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
25,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na, v obdobju začasnega financiranja pa 90
dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa, v obdobju začasnega fi-
nanciranja pa 90 dni;

2. dostava blaga je na odjemna mesta v
času od 7. do 15. ure, najkasneje v treh
dneh od prejema naročila naročnika;

3. ponudnik mora priložiti podatke o naj-
važnejših pogodbah na področju javnega
naročila in podatke o tehničnih zmogljivo-
stih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o
sprejemu ponudbe predvidoma do 15. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na
podlagi ponujenega predračuna.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Ob-46512
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
veznega in spojnega materiala: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse ali posamezen
sklop.

Sklopi:
1. elektrode in varilne žice,
2. žičniki,
3. vijačni material,
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje – Hrastnik d.o.o.,Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne in-
formacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri na-
kazilu je potrebno obvezno navesti, za kate-
ri razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočili Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 14. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg re-
volucije 12, Trbovlje dne 14. 5. 2001 ob
9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 6 z
dne 26. 1. 2001, Ob-42827.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Št. 1 Ob-46522
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in
mesni izdelki.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja Dornava - referent za javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 8. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, ad-
ministracija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 5. 2001 ob 12. uri v Zavodu, kon-
ferenčna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujene vredno-
sti, z veljavnostjo do 31. 5. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 dni od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo

kakovosti, oziroma da mu kvaliteto kontroli-
ra pooblaščeni Zavod,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času,

– izjavo o ustreznosti prehrambenih iz-
delkov minimalnim pogojem, ki jih predpi-
suje zakonodaja, ki je veljavna v RS,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente predpisane v

razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 5. 2001, ponudniki bodo obveščeni s
pisnim sklepom do 14. 5. 2001 o odločitvi.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50%,
– kakovost 20%,
– skupni obseg proizvodnje mesa in me-

snih izdelkov 20%,
– certifikat ISO 9001 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 4. 2001.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 1 Ob-46623
1. Naročnik: JP Komunala Radeče

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Titova ulica 107,

Radeče, tel.: 03/56-85-372, faks
03/56-85-353.

3. (a) Vrsta  in  količina  blaga:  doba-
va smetarskega vozila z nadgradnjo
14 -16 m3 za odvoz hišnih komunalnih
odpadkov v tipskih zabojnikih od 120 l
do 1.100 l.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sprejemljive so samo ponudbe za
celoto.

4. Kraj dobave: Titova ulica 107, Ra-
deče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave je 5 mesecev po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne v tajništvu po-
djetja Titova ulica 107, Radeče. Dodatne
informacije o razpisni dokumentaciji in te-
hničnih karakteristikah smetarskega vozila
posreduje Drago Potočnik, na podlagi pi-
snega zahtevka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mantacija je na razpolago vsak delovnik od
11. do 13. ure do vljučno 11. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s plačilom na
blagajni podjetja oziroma na ŽR št.
50710-601-84101.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 15. 6.
2001 do 12. ure na sedežu podjetja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Komunala Ra-
deče d.o.o, Titova ulica 107, Radeče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2001 ob 12. uri na sedežu
podjetja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dosta-
viti garancijo banke v višini 10% ponujene
cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pred-
viden je kredit ali leasing dobavitelja. Ponu-
jena cena mora biti fiksna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): do-
staviti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne-
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2001. Predvideni čas sprejema
ponudbe najkasneje do 30. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
20 točk, usklajenost z voznim parkom 20
točk, prisotnost na slovenskem trgu 20 točk,
servis 20 točk, dobavni rok 5 točk, plačilni
pogoji 5 točk. Način uporabe meril je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: nesprejemljive ponudbe so ponud-
be, ki ne izpolnjujejo v celoti tehnične ka-
rakteristike in ponudbe katerih ponudniki
ne nudijo kredita ali leasinga.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

JP Komunala Radeče d.o.o.

Št. 405-54/2001 Ob-46652
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/25-12-838, faks 01/43-12-327, elek-
tronski naslov: branka.abramovic-piasevo-
li@mss.edus.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijska oprema za izvajanje pouka mikro-
biologije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudb za posamezen sklop
od 1 do 32.

4. Kraj dobave: srednje živilske in zdrav-
stvene šole na različnih lokcaijah v Republi-
ki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najpozneje
do 15. novembra.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Služba za
investicije, Trubarjeva 3/VII. Kontaktna ose-
ba je tajnica Nataša Novak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije: 5.500 SIT, način plačila: vir-
mansko ali s položnico na žiro račun št.
50100-630-10014 – izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
Vložišče soba št. K2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2001 ob 13. uri na lokaciji
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Tru-
barjeva 3 (sejna soba št. 40/V), Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti zahtevane bančne ga-
rancije ali menice v višini in na način, ki je v
skladu z vzorci za resnost ponudbe, za do-
bro izvedbo prevzetih obveznosti in za od-
pravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik plača opremo 30 dni po dobavi na loka-
cijo šol in uradnem prejemu računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2001, datum odločitve o spreje-
mu ponudbe do 15. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična ustreznost, garancija, servis, do-
bavni rok, možnost preizkusa opreme, refe-
rence.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja oziroma kot je nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 405/53/2001 Ob-46653
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana; tel.
01/2512-838, faks 01/4312-327; elek-
tronski naslov: branka.abramovic-piasevo-
li@mss.edus.si

3. (a) Vrsta in količina blaga: labora-
torijska oprema za izvajanje pouka ke-
mije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudb za posamezen sklop
od 1 do 8.

4. Kraj dobave: srednje šole na različ-
nih lokacijah v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najpozneje
do 15. novembra.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Služba za inve-
sticije, Trubarjeva 3/VII. Kontaktna oseba je
tajnica Nataša Novak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije: 5.500 SIT, način plačila: vir-
mansko ali s položnico na žiro račun št.
50100-630-10014 – izvrševanje, prora-
čuna Republike Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
Vložišče soba št. K2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 13. na lokaciji Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport, Trubar-
jeva 3 (sejna soba št. 40/V), Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti zahtevane bančne ga-
rancije ali menice v višini in na način, ki je v
skladu z vzorci za resnost ponudbe, za do-
bro izvedbo prevzetih obveznosti in za od-
pravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik plača opremo 30 dni po dobavi na
lokacijo šol in uradnem prejemu računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2001, datum odločitve o spreje-
mu ponudbe do 8. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična ustreznost, garancija, servis, do-
bavni rok, možnost preizkusa opreme, refe-
rence.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisna vprašanja oziroma kot je navede-
no v razpisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlane zahteve z obja-
vo: 5. 4. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 1 Ob-46658
1. Naročnik: Vrtec Bled.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 7,

4260 Bled, tel. 04/574-21-77, faks
04/574-21-77.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenih artiklov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko ponudijo tudi posamezne
ali več skupin artiklov, in sicer:

– mleko in mlečne izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– ribe,
– perutnina,
– zamrznjeni izdelki,
– kruh in pekovski izdelki,
– pecivo,
– jajca,
– jušne zakuhe in testenine,
– domače sadje in zelenjava,
– uvoženo sadje in zelenjava,
– sadni sirupi in sokovi,
– konzervirana živila,
– čaji,
– osnovna živila in dodatki jedem.
4. Kraj dobave: Vrtec Bled, Trubarjeva

7, 4260 Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Tajništvo Vrtca
Bled, Trubarjeva 7, 4260 Bled, kontaktna
oseba za dodatne informacije je Darja Ver-
nig, ravnateljica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za razpisno doku-
mentacijo je potrebno nakazati pred pre-
vzemom znesek 12.000 SIT z vključenim
19% DDV, na žiro račun vrtca, št.
51540-603-34163.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Bled, Trubarjeva 7, 4260
Bled.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 5. 2001 ob 8. uri, v prostorih
Vrtca Bled, Trubarjeva 7, 4260 Bled.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od dne-
va izdaje računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 7. 2001,
odločitev bo sprejeta najkasneje do 1. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena 8
točk, lastna proizvodnja 6 točk, plačilni rok
4 točke, posebne ugodnosti, ki jih ponuja
ponudnik 3 točke, celovitost ponudbe z za-
htevami naročnika 2 točki.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Vrtec Bled

Ob-46664
1. Naročnik: Vrtec Mladi rod, Črtomiro-

va 14, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Mladi rod,

Črtomirova 14, 1000 Ljubljana, tel., faks
01/437-51-81.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
11. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Mladi rod, Črtomi-

rova 14, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Mladi
rod, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana – v taj-
ništvu vrtca, dodatna pojasnila in informaci-
je glede živil ponudniki dobe pri Mojci Zu-
pan Štante – vodji prehrane ali pri ekonomu
Marinki Koščak, tel. 01/437-51-81.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 5. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca od 14. 4. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
vrtca št. 50102-603-48108.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Vrtec Mladi rod, Črtomi-
rova 14.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2001 ob 10. uri v prostorih
Vrtca Mladi rod, Črtomirova 14, 1000 Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravne osebe in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Vrtec Mladi rod Ljubljana

Ob-46665
1. Naročnik: Vrtec Črnuče, Dunajska ce-

sta 400, 1231 Ljubljana Črnuče.
2. Naslov naročnika: Vrtec Črnuče, Du-

najska cesta 400, 1231 Ljubljana Črnuče,
tel. 01/537-33-83, faks 01/561-21-34.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
11. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Črnuče, Dunajska

cesta 400, 1231 Ljubljana Črnuče in enote
vrtca:

– Ostržek, Dunajska c. 400, Ljubljana
Črnuče,

– Gmajna, Cesta v Pečala 1, Ljubljana
Črnuče,

– Sonček, Kraljeva 10, Šentjakob pri
Ljubljani,

– Sapramiška, Ul. 24. junija 48, Ljublja-
na Črnuče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Vrtec Črnu-
če, Dunajska cesta 400, 1231 Ljubljana
Črnuče – v tajništvu vrtca, dodatna poja-
snila in informacije glede živil ponudniki
dobe pri Mojci Zupan Štante – vodji pre-
hrane ali pri pomočnici ravnateljice Sonji
Tomc, na tel. 01/537-33-83, faks
01/561-21-34.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 5. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca od 14. 4. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
vrtca št. 50103-603-48358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Črnuče, Dunajska cesta
400, 1231 Ljubljana Črnuče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 10. uri v prostorih
Vrtca Črnuče, Dunajska cesta 400, 1231
Ljubljana Črnuče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
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– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Vrtec Črnuče, Ljubljana Črnuče

Št. 405-07-23/01-33 Ob-46674
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska c. 13,

9250 Gornja Radgona, tel. 02/561-16-71,
faks 02/564-38-14.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
učil in didaktičnih pripomočkov za po-
trebe OŠ Apače.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja del po sklopih.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Apače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: razvidno iz
razpisne dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Gor-
nja Radgona, Partizanska c. 13, 9250 Gor-
nja Radgona, kontaktna oseba je Jožica
Kovač Štefur, Subašič Andrej, tel.
02/561-16-71.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma obja-
ve do 21. 5. 2001,v času med 8. in 12. uro
vsak delovni dan, ob predložitvi dokazila o
plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51910-630-76108.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 5. 2001, do 10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: Občina Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, 9250 Gornja Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sejna soba Občine Gornja Radgona,
21. 5. 2001 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47 člen): samostojni izvajalec v sodelova-
nju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi in
predloži pogodbo o skupnem nastopanju.

13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
podpisa pogodbe, predvideni datum odlo-
čitve 21. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega obsega naročila od raz-
pisanega, odvisno od razpoložljivih finan-
čnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si tu-
di pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
izmed ponudnikov v primeru, da ne prejme
ustreznih ponudb. Tudi v tem primeru ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Občina Gornja Radgona

Ob-46676
1. Naročnik: Vrtec Radenci - Radenski

mehurčki.
2. Naslov naročnika: Vrtec Radenci -

Radenski mehurčki, Titova 1, 9252 Raden-
ci, tel. 02/56-69-570, 02/56-51-413, faks
02/566-95-71, 02/56-51-413.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Radenci, Vrtec

Janžev Vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: v tajništvu vrt-
ca Stramič Majda, tel. 02/56-69-570,
02/56-51-413.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 5. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca od 17. 4. 2001
dalje.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne do-
kumentacije je 5.000 SIT, z vključenim

19% DDV na žiro račun vrtca, št.
51910-603-31161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Radenci - Radenski me-
hurčki, Titova 1, 9252 Radenci.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba”.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2001 ob 12.30 v prostorih
Vrtca Radenci - Radenski mehurčki, Titova
1, 9252 Radenci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s po-
slovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priložiti
potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe
in samostojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba in priloži BON 1
in BON 2 oziroma BON 3, ali v primeru, da
ima odprt račun pri poslovni banki, mnenje
oziroma izkaze o poslovanju izdanega naj-
več 30 dni pred zaključkom razpisanega
roka; samostojni podjetnik priloži davčno
napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha
za preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o
katastrskem dohodku,



Stran 1694 / Št. 27 / 13. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 7. 2001, predvide-
vani datum odločitve 28. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– kvaliteta – 25%,
– komercialno-plačilni pogoji – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Vrtec Radenci – Radenski mehurčki

Št. 7/2001 Ob-46684
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

1000 Ljubljana, faks 01/433-04-43.
(a) Vrsta in količina blaga: dobava ose-

bne računalniške opreme: A – osebni in
strežni računalniki (PC), B – tiskalniki
(TS), C – prenosni računalniki (NB). Koli-
čine so razvidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko posreduje ponudbo za ce-
lotno naročilo (A, B in C) ali za posamezne
sklope.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče Te-
lekoma Slovenije, d.d., Stegne 19, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavitelj je
dolžan pogodbeno dogovorjene količine do-
baviti v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudnik lahko dvig-
ne razpisno dokumentacijo Službi za javno
naročanje (drugo nadstropje poslovne zgrad-
be Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 10,
Ljubljana, soba 218). Ob dvigu razpisne do-
kumentacije zainteresirani ponudniki nave-
dejo firmo in sedež, davčno in matično števil-
ko ponudnika ter telefonsko in telefaksno
številko kontaktne osebe ponudnika. Naroč-
nik bo ponudniku posredoval razpisno doku-
mentacijo po pošti, če ponudnik posreduje
tako zahtevo, skupaj z vsemi podatki, po
faksu 01/433-04-43. Stroške pošiljanja pla-
ča ponudnik. Prav tako lahko ponudnik za-
hteva razpisno dokumentacijo po elektronski
pošti (ob predložitvi vseh zgoraj navedenih
podatkov) na naslov vodje javnega naročila
janez.gros@telekom.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: naročnik mora po-

nudbe prejeti najkasneje do 16. 5. 2001
do vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Ciga-
letova 15, Ljubljana (po pošti) ali osebno v
Službo za javno naročanje, soba 218, 2.
nadstropje poslovne stavbe Cigaletova 10.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 5.
2001 ob 12. uri, v prostorih naročnika v
sobi 601 v 6. nadstropju poslovne zgradbe
Telekom Slovenije, d.d., na Cigaletovi 15,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik kot garancijo za resnost ponudbe
zahteva bančno garancijo v višini: za sklop
A) 430.000 SIT; za sklop B) 190.000 SIT;
za sklop C) 380.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo pogodbeno vrednost plačal na
podlagi izstavljenih računov v roku 90 dni
od datuma prevzema oziroma izstavitve ra-
čunov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zahtevami raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 9. 2001, ponudniki pa bodo odloči-
tev o sprejemu ponudbe prejeli najkasneje
16. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro ekonomsko najugodnejše ponud-
be so naslednja:

1. vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno, 80 točk,
– ostale ponudbe bodo ocenjene pro-

porcionalno po formuli: 80 točk * Najnižja
cena / Ponujena cena;

2. reference ponudnika na razpisanem
področju: reference, potrjene s strani na-
ročnika z najvišjo skupno vrednostjo doba-
ve bo ocenjena z 10 točkami, ostale pa
proporcialno glede na najvišjo;

3. kakovost opravljanja storitev:
– pridobljen ISO certifikat na področju

poslovanja – 1 točka;
4. število usposobljenih kadrov za te-

hnično podporo in opravljanje servisiranja
(tuja tehnologija, domača proizvodnja v okle-
paju)

Pogoj: 3 (5)
– 4 (6) – 5 (7) 1 točka,
– 6 (8) – 7 (9) 2 točki,
– nad 8 (nad 10) 3 točke;
5. odzivni čas (nekritična oprema, kritič-

na oprema v oklepaju)
Pogoj: 8 ur (4ure)
– 4 ure (3 ure) 3 točke;
6. rok odprave napake/namestitve opre-

me (nekritična oprema, kritična oprema v
oklepaju)

Pogoj: 4 dni (12 ur)
– 2 dni (8 ur) 3 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 10/2001 Ob-46685
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

1000 Ljubljana, faks 01/433-04-43.
(a) Vrsta in količina blaga: dobava in

montaža modemske opreme za elastič-
no omrežje. Količine so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko posreduje ponudbo za ce-
lotno naročilo.

4. Kraj dobave: objekti naročnika (koli-
kor je predvidena montaža opreme) oziro-
ma glavno skladišče Telekoma Slovenije,
d.d., v Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavitelj
mora dobaviti opremo v 30 dneh od podpi-
sa pogodbe. Rok za izdelavo projektne do-
kumentacije PGD in PZI je 40 dni od podpi-
sa pogodbe. Rok za zaključitev montaže
predmetne opreme in izvedbe šolanja je 60
dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ponudnik
lahko dvigne razpisno dokumentacijo, če v
tajništvu Sektorja za investicije (tretje nad-
stropje poslovne zgradbe Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba
300), preda kopijo virmana, ki je dokaz, da
je plačal stroške razpisne dokumentacije.
Ob dvigu razpisne dokumentacije zaintere-
sirani ponudniki navedejo davčno in matič-
no številko ter telefonsko in telefaksno šte-
vilko kontaktne osebe ponudnika. Naroč-
nik bo ponudniku posredoval razpisno do-
kumentacijo po pošti, če ponudnik kopijo
virmana, skupaj z vsemi zahtevanimi po-
datki pošlje po faksu št. 01/434-45-15,
ter zahteva, da se mu pošlje razpisna do-
kumentacija. Stroške pošiljanja plača po-
nudnik. Prav tako lahko razpisno dokumen-
tacijo zahtevajo ponudniki po elektronski
pošti na naslov vodje javnega naročila: mar-
tin.lesar@telekom.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 5.000 SIT. Žiro račun naroč-
nika je: 50100-601-35407.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: naročnik mora po-
nudbe prejeti najkasneje do 15. 5. 2001
do vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Ciga-
letova 15, Ljubljana (po pošti) ali osebno v
Sektor za investicije, soba 300, 3. nadstro-
pje poslovne stavbe Cigaletova 15.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 5.
2001 ob 12. uri, v prostorih naročnika v
sobi 601 v 6. nadstropju poslovne zgradbe
Telekom Slovenije, d.d., na Cigaletovi 15,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: naročnik
kot garancijo za resnost ponudbe zahteva
bančno garancijo v višini 1,400.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sov ni. Naročnik bo pogodbeno vrednost
plačal po dobavi opreme in izvedbi storitev
na podlagi izstavljenih računov v roku 90
dni od datuma izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zahtevami raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 9. 2001, ponudniki pa bodo odloči-
tev o sprejemu ponudbe prejeli najkasneje
5. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro ekonomsko najugodnejše ponud-
be so naslednja:

1. vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno, 79 točk,
– ostali glede na procentualno odstopa-

nje od najnižje ponudbene vrednosti ustrez-
no procentualno manj;

2. tehnične prednosti opreme:
– podpora za izdelavo inventure vgraje-

ne opreme v omrežju 3 točke,
– podpora za izvedbo meritev kvalitete

dostopovnih vodov 3 točke;
3. reference:
3.a) reference ponudnika:
– ponudnik z najboljšimi referencami do-

bi 3 točke,
– drugi ponudnik po vrsti dobi 2 točki,
– tretji ponudnik po vrsti dobi 1 točko;
3.b) reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referencami

dobi 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi 2 točki,
– tretji proizvajalec po vrsti dobi 1 točko;
4. vzdrževanje oziroma poprojektna pod-

pora:
4.a) garancijska doba:
– ponudnik, ki nudi od 18 do vključno

23 mesečno garancijsko dobo dobi 1
točko,

– ponudnik, ki nudi 24 mesečno garan-
cijsko dobo ali več dobi 3 točke;

4.b) zaloge rezervne opreme:
– ponudnik z ustreznimi zalogami rezer-

vne opreme dobi 2 točki
(vsaj 1% od vsake vrste ponujene opre-

me oziroma minimalno 1 kos);
5. ISO certifikati:
– ISO certifikat ponudnika 2 točki,
– ISO certifikat proizvajalca 2 točki.
Merila so navedena po pomembnosti od

najpomembnejšega k manj pomembnemu.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponu-
dnik, katerega ponudba bo dobila največ
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-46687
1. Naročnik: Vrtec Pedenjped, Ceruto-

va 6, 1000 Ljubljana.
2. Naslov  naročnika:  Vrtec  Pedenj-

ped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana, tel.
01/549-26-14, 549-26-15, faks
01/528-18-03.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Pedenjped, Ceru-

tova 6, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Pede-
njped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana – v taj-
ništvu vrtca, dodatna pojasnila in informaci-
je glede živil ponudniki dobe pri Alenki
Štepic, tel. 01/549-26-14.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 5. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca od 14. 4. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
vrtca št. 50103-603-45078.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Pedenjped, Cerutova 6,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 5. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Vrtca Pedenjped, Cerutova 6, 1000 Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik prilo-
ži izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priloži do-
kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
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– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Vrtec Pedenjped

Št. 1 Ob-46691
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Tav-

čarja Gorenja vas.
2. Naslov naročnika: Trata 40, 4224

Gorenja vas, tel. 04/50-70-100, faks
04/50-70-113.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske kuhinje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali sa-
mo posamezno skupino, in sicer:

– kruh in drobno pecivo,
– pekovske izdelke in slaščice,
– temno meso in izdelke,
– svetlo meso in izdelke,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjena živila,
– mleko,
– mlečne izdelke,
– sadje,
– zelenjavo in izdelke,
– konzervirano zelenjavo,
– zamrznjeno zelenjavo,
– jajca,
– olje,
– žita in mlevske izdelke,
– testenine in jušne zakuhe,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ivana Tav-

čarja Gorenja vas, Trata 40, 4224 Gorenja
vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas,
Trata 40, 4224 Gorenja vas, tel.
04/50-70-100.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov do-
kumentacije, da se jim dokumentacija pošlje
po pošti, po elektronski pošti ali na disketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na žiro račun
šole št. 51510-603-30619.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 5. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas, Trata 40, 4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2001 ob 11. na Osnovni šoli

Ivana Tavčarja Gorenja vas, Trata 40, 4224
Gorenja vas.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 45 dnevni rok plačila.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje raz-
pisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 30. 6.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
23. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji – plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in referen-
ce 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas

Št. 91 Ob-46720
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310 Izo-

la, tel. 05/6-606-430, faks 05/6-606-305.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava CT

aparata.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-

vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajajanje dobave: avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: dokumentacija se lah-
ko zahteva v tajništvu, pri Biserki Benedetti,
v 3. nadstropju na naslovu naročnika, do-
datne informacije o razpisu dobijo zaintere-
sirani samo pisno pri - Rudi Benko, univ.
dipl. ekon., najkasneje pet dni pred pote-
kom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 13. 4. 2001, med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 9.520
SIT (DDV vključen), plačilo virmansko na
žiro račun 51430-603-31364.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 16. 5.
2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2001 ob 11. uri v sejni sobi v I.
nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 1. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnične zmogljivosti in kvaliteta

opreme,
– reference in servisiranje,
– posebne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
17. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 6. 4. 2001.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 06/01 Ob-46721
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-34, faks 01/588-92-30.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.

4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava v 30
dneh po podpisu pogodbe oziroma najka-
sneje do 16. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, oddelek nabave in skla-
dišča, II. nadstropje, soba 215. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahte-
vo po faksu 01/588-92-30, ali po elektron-
ski pošti na naslovu: maja.rojko@energeti-
ka-lj.si. Kontaktna oseba je Maja Rojko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro, do vključno datuma odpi-
ranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s
sklicem na št. SI-06/01. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetika Ljubljana, Verov-
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škova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 5. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana,
ali osebno v oddelek nabave in skladišča
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, II. nad-
stropje, soba 215.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 5.
2001 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana, I. nadstropje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT, z veljavnostjo do 16. 7.
2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno po prevzemu blaga in po pre-
dložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 16. 7. 2001, do
6. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– finančno stanje – izločilno merilo;
– organiziran servis v Sloveniji – izločil-

no merilo;
– tehnične zahteve iz specifikacije raču-

nalniške opreme – izločilno merilo;
– cena – 80%,
– garancijski rok – 17%,
– rok plačila – 3%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 40310/00021/2001 Ob-46726
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
za učilnice, igralnice in garderobe za
potrebe osnovnih šol in vrtcev na podro-
čju Mestne občine Maribor (ocenjena vre-
dnost brez DDV je 14,450.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. oprema za učilnice osnovnih šol Me-
stne občine Maribor: Toneta Čufarja, Ivana
Cankarja, Martina Konšaka, Slave Klavore,
Borisa Kidriča, Angela Besednjaka, Rada
Robiča, Andragoški zavod Maribor – Ljud-
ska univerza;

2. oprema za učilnice in garderobe 9 –
letnih šol Mestne občine Maribor: Franca
Rozmana Staneta, Martina Konšaka, Slave
Klavore, Draga Kobala, Borcev za severno
mejo, Ivana Cankarja, Bojana Ilicha, Bratov
Polančičev;

3. oprema za igralnice Vrtca Koroška
vrata, Smetanova 34/a, Maribor;

4. oprema za garderobe Vrtca Studenci,
Groharjeva 22, Maribor.

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 25. 6.
2001 do 28. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpi-
sne dokumentacije vplača znesek na ŽR št.
51800-630-25505, v višini 5.000 SIT, z na-
menom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
Pohištvena oprema za osnovne šole in vrtce”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 6. 2001, 21. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 03 Ob-46729
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Julija

Polca Kamnik.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

dr. Julija  Polca  Kamnik,  Novi  trg 26,
1241 Kamnik, 01/83-18-600, faks
01/83-18-699, e-mail: zdkamnik@s5.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: NRV re-
ševalno vozilo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobava vozila z vso opremo v celoti.

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom dr. Ju-
lija Polca Kamnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava av-
gusta 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Julija Polca Kamnik – tajništvo So-
nja Sitar 01/83-18-690; dodatne informa-
cije na e-mail: zdkamnik@s5.net, tel.
83-18-600, Miro Uršič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV) na ŽR
50140-603-57317.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 5. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Dr. Julija Pol-
ca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom dr. Julija Polca Kamnik, II. nadstroje,
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menici.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pis pogodbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2001, sprejem
odločitve previdoma 15. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
v smislu 26. člena ZJN je 15,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik

Ob-46732
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Rudnik Zagorje v

zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi, tel.
03/56-64-100.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dolomitnega gramoza 4–40 mm za pi-
hani zasip in vzdrževalna dela na površi-
ni (fco naročnik RZVZ), količina dobave
25.000 m3.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Zagorje ob Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno v
letih 2001/02 oziroma do izdobave količin.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., 1410 Zagorje ob Sa-
vi, Grajska 2, pri Marjeti Prelogar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na žiro račun naročnika:
52720-601-18631, sklic na št. 02/2001.
V znesku je vračunan 19% davek na doda-
no vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagor-
je ob Savi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT, z veljavnostjo do 22. 5.
2001, ter izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-

tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki, mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. poročilo o ustreznosti materiala za
tampone od ustreznih institucij,

9. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena blaga in storitev (50%),
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa (20%),

– plačilni in ostali komercialni pogoji
(20%),

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik (5%),
– celovitost opisa in skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika (5%).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 1169/01 Ob-46734
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, telefon: 01/4315-255,
telefax: 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
20 kV celic ter ostale opreme za RTP
110/35/20 kV Potoška vas:

– 20 kV celice s sekundarno opre-
mo,

– zunanji SN odvod iz TR3,
– zunanji SN odvod iz TR1,
– kabli,
– prevzemne števčne meritve.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vso razpisano opre-
mo, delnih ponudb ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: RTP 110/35/20 kV Po-
toška vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi več variant opreme,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od
podpisa pogodbe. Predvideni rok dobave
opreme:

– za 2. etapo prehoda na 20 kV (celice
od J07 do J14, celice J32 do J38, kletna
celica J07a in ostala oprema) je 3 mesece
od podpisa pogodbe,

– za 3. etapo se oprema (celice J15,
kletni celici J22a in J15a) dobavi 4 mesece
po dobavi opreme za 2. etapo,

– za 4. etapo (predelava, demontaža ce-
lic J32 do J38, predelava in postavitev celic
J01 do J06, kletna celica J01a) pa 3 mese-
ce po dobavi opreme za 3. etapo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontakt-
ni osebi Nataši Škerjanec, tel. 01/4315-255
v sobi štev. 16 na naslovu Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 8. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 8. 5. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 12/01 –
Ponudba za dobavo 20 kV celic ter ostale
opreme za RTP 110/35/20 kV Potoška
vas – Ne odpiraj”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5.
2001, ob 12.30. v sejni sobi v VII. nadstro-
pju Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovin-
sko plačilo, minimalni plačilni rok je 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

2. veljavna odločbo-dovoljenje upravne-
ga organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejše od 90 dni,

3. dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

4. dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, ne starejše od 30 dni,

5. dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

6. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

7. izjava banke, o predložitvi posebne
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),

8. izjava banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti (po pre-
dloženem vzorcu v RD),

9. BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,

10. neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji, datum overovitve kopije le
tega ne sme biti starejši od 90 dni,

11. dokazilo o poravnanih davkih, pri-
spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

12. izjava ponudnika o obveznostih po
Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij, zagotovitvi ga-
rancij in servisiranju,

13. dokazilo ponudnika, da razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,

14. dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,

15. dokazilo o sposobnosti servisiranja
za čas predvidene življenske dobe ponuje-
nih proizvodov, oziroma opreme,

16. dokazilo o sposobnosti odziva za
servisiranje 20 kV celic ter ostale opreme v
roku 24 ur oziroma 8 ur (ob delavnikih) od
poziva naročnika,

17. potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva

odpiranja ponudb. Kot veljavni bodo upoš-
tevani le dokumenti, ki bodo predloženi v
originalu ali notarsko overjene fotokopije ter
ustrezno žigosani in podpisani.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (55%

delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– izkušnje ponudnika za dobavo s.n.

opreme, elektrogospodarskim družbam v
Sloveniji (5% delež),

– skladnost z že vgrajenimi 20 kV celica-
mi ter ostalo opremo v RTP-jih naročnika
(32% delež),

– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 25. 4. 2001.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 6. 4. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1168/01 Ob-46735
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, telefon: 01/4315-255,
telefaks: 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
20 kV celic ter ostale opreme za
RP 20 kV Izlake:

– 20 kV celice s sekundarno opremo,
– naprave lastne rabe,
– energetski in signalni kabli,
– daljinsko vodenje,
– UKV zveza,
– protipožarna in zaščitna oprema,
– ostale storitve.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vso razpisano opre-
mo, delnih ponudb ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: RP 20 kV Izlake.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudnik lahko ponudi več variant opreme,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava raz-
pisane opreme se bo izvrševala meseca
septembra 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi štev. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 8. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 8. 5. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 11/01 –
Ponudba za dobavo 20 kV celic ter ostale
opreme za RP 20 kV Izlake – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: go-
tovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. Izpis registracije ponudnika pri pri-
stojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,

2. Veljavna odločbo-dovoljenje upravne-
ga organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejše od 90 dni,

3. Dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
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4. Dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, ne starejše od 30 dni,

5. Dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

6. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

7. Izjava banke, o predložitvi posebne
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),

8. Izjava banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti (po pre-
dloženem vzorcu v RD),

9. BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,

10. Neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji, datum overovitve kopije le
tega ne sme biti starejši od 90 dni,

11. Dokazilo o poravnanih davkih, pri-
spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

12. Izjava ponudnika o obveznostih po
Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij, zagotovitvi ga-
rancij in servisiranju,

13. Dokazilo ponudnika, da razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,

14. Dokazilo o strokovni usposobljeno-
sti kadrov in tehnični opremljenosti ponud-
nika,

15. Dokazilo o sposobnosti servisiranja
za čas predvidene življenske dobe ponuje-
nih proizvodov, oziroma opreme,

16. Dokazilo o sposobnosti odziva za
servisiranje 20 kV celic ter ostale opreme v
roku 24. ur oziroma 8. ur (ob delavnikih) od
poziva naročnika,

17. Potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva

odpiranja ponudb. Kot veljavni bodo upoš-
tevani le dokumenti, ki bodo predloženi v
originalu ali notarsko overjene fotokopije ter
ustrezno žigosani in podpisani.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (55%

delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– izkušnje ponudnika za dobavo s.n.

opreme, elektrogospodarskim družbam v
Sloveniji (5% delež),

– skladnost z že vgrajeno opremo v
RP-jih, oziroma RTP-jih naročnika (32%
delež),

– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 25. 4. 2001.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 6. 4. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 47/948/2001 Ob-46744
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ponovni
razpis za dobavo sekundarne opreme
za RTP 400/110 kV Okroglo 400 kV da-
ljnovodno polje Beričevo II. Vse ostale
podrobnosti so razvidne iz razpisne doku-
mentacije, ki je na razpolago na vpogled na
naslovu naročnika.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Okro-
glo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za prenos električne energije, soba 2C13,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Franc
Prepeluh, tel. 01/474-27-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C5, prevzemnica Ka-
tarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 16. 5. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti, trajanje veljavnosti 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati in predložiti naslednje:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
priglasitveni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa. Potrdilo pristoj-
nega organa, da predložena odločba izka-
zuje dejansko stanje, oziroma da stanje od
izdaje odločbe ni bilo spremenjeno (datum
izdaje in overovitve ne sme biti starejši od
90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
v obdobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdi-
la ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih petih letih, šteto od dne-
va objave javnega razpisa niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno (datum potrdila ne sme biti sta-
rejši od 90 dni):

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni bi-
lo s sodno ali drugo odločbo v zadnjih 5
letih ustavljeno,

– dokazilo o zagotavljanju kvalitete pro-
izvajalca ISO,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 1701

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potre-
bnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pra-
vicami (pogodbe med ponudnikom in prin-
cipali ali zastopniki), ali druge listine, iz ka-
terih so razvidni nosilci garancije in ponu-
dnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
naročila v Republiki Sloveniji,

– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega tudi podizvajalca,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov zapadle do dneva od-
daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (v skladu s 6. členom Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabni-
kov, Ur. l. RS, št. 71/99 in 78/99). Kolikor
se datum oddaje ponudbe ne bo skladal z
datumom, ki ga bodo ponudniki izkazovali v
mnenju pooblaščenega revizorja, bomo ta-
ko ponudbo kot nepopolno izločili,

– mnenje pooblaščenega revizorja je po-
trebno predložiti, če celotna ponudba po-
nudnika presega vrednost 50 mio SIT in

– vse ostale dokumente, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 7. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 20. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (57%), plačilni pogoji (3%),
s strani naročnika potrjene reference proiz-
vajalca identične opreme za zahtevane na-
petostne nivoje (25%), s strani naročnika po-
trjene reference dobavitelja identične opre-
me za zahtevane napetostne nivoje (10%),
tehnične prednosti ponudnika (5%), neureje-
nost ponudbene dokumentacije (–5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 192366 Ob-46747
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov  naročnika:  Celje,  Vrunče-

va 2a, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vozila:
– tovorno vozilo – ekipno – 4 kom,
– furgon s podaljšano kabino – 2

kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

dovoljeno je oddati ponudbo za posamezen
sklop.

4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe – 3 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/420-14-77, v sobi 411/IV.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207,
ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe ali nakazilo depozita.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– servisna mreža,
– čas garancije,
– poenotenje vozil v podjetju.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Janez
Čobec, inženir prometa, tel. 420-12-78.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Elektro Celje, d.d.

Št. 192366 Ob-46748
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunče-

va 2a, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: blago:
– sklop A: 20 kV celice brez vakuum-

skih odklopnikov,

– sklop B: 20 kV vakuumski odklop-
niki.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dovoljeno je oddati ponudbo za posamezen
sklop.

4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe – 4 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/420-14-77, v sobi 411/IV.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207,
ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe ali depozit na žiro
račun.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– tehnični parametri,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Alojz
Maček, univ. dipl. inž. el., tel. 420-13-49.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Elektro Celje, d.d.

Št. 2/2001 Ob-46753
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-24, faks
01/300-39-12.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: vrteči inš-
trumenti, potrošni material za zobno or-
dinacijo, potrošni material za zobno
tehniko, potrošni material in drobni ma-
terial za ortodontijo, drobni material za
zobno ordinacijo in zobno tehniko.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop: vrteči inštrumenti (100 % raz-
pisanih vrst blaga);

2. sklop: potrošni material za zobno or-
dinacijo (95 % razpisanih vrst blaga);

3. sklop: potrošni material za zobno te-
hniko (95 % razpisanih vrst blaga);

4. sklop: potrošni material in drobni ma-
terial za ortodontijo (100 % razpisanih vrst
blaga);

5. sklop: drobni material za zobno ordi-
nacijo in zobno tehniko (100 % razpisanih
vrst blaga).

4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Nabavna služba (soba št.
33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kontak-
tna oseba za dodatne informacije je mag.
Marjana Sever Bračun, univ. dipl. ekon.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka
50101-603-48587, sklicna številka
02/71-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 5. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Vlo-
žišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, velika sejna soba v kleti.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dnevni plačilni rok.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 8. 2001, do
11. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 25%, reference 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 377 Ob-46755
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik (telefon 04/2569 100, fax 04/2569
442).

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za CT diagnostiko,

A) CT aparat,
B) delovna postaja s programsko

opremo,
C) laser imager,
D) CT injektor.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja posameznim dobaviteljem po sklopih
ni predvidena. Naročnik želi, da je ponudba
podana za vse sklope skupaj (krovni ponud-
nik-nosilec posla lahko ponudi posamezne
sklope od drugih pravnih oseb-poddobavite-
ljev, vendar mora v tem primeru zagotoviti
kompatibilnost aparature in jamčiti za delova-
nje celotnega sistema. Odgovornost za iz-
vedbo pogodbe v celoti prevzame krovni po-
nudnik – nosilec posla, podizvajalci morajo
ravno tako izpolnjevati naročnikove zahteve
po usposobljenosti in sposobnosti).

4. Kraj dobave: Bolnišnica Golnik -
KOPA.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: druga polo-
vica leta 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabava in jav-
na naročila (Roman Potočnik).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 4. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51500-603-34158 ali z gotovino na blagaj-
ni Bolnišnice Golnik - KOPA.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2001 ob 12. uri v sejni sobi na upravi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponujene vrednosti aparature.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pisana pogodba z nosilcem posla.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji (specifikacije in pogoji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati še 60
dni po po preteku roka za oddajo ponudb,
predvideni datum odločitve je 12. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
aparature do 25 točk, tehnične karakteristi-
ke – ekonomičnost delovanja aparature do
24 točk, investicijski pogoji do 13 točk,
plačilni pogoji do 10 točk, servisni pogoji
do 17 točk, uspešnost poslovanja ponudni-
ka do 5 točk, čas dobave do 6 točk.

Za opcije pri posameznih sklopih ponud-
nik lahko pridobi še dodatno do 25 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 140,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 174/2001 Ob-46799
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 6 kosov

HMI plinske luči, 136 kosov pribor za
reflektorje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– sklop A: 6 kosov HMI plinske luči moči
300 W do 400 W z elektronskim “flicker
free” balastom,

– sklop B: 136 kosov pribor za reflek-
torje.

Možne so ponudbe za en sklop ali oba
sklopa skupaj.

4. Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana, pri Mateji Duša,
tel. 01/475-37-42, faks 01/475-37-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 4. 2001
do dneva predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
računa 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja; za ponudnike iz tuji-
ne pa pri Novi LB, d.d., Ljubljana, št. računa
900-7100-25946/2, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do 14.
ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. RTV/174/2001-HMI Plinske luči s pri-
borom”. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2001 ob 10. uri, v veliki sejni
sobi JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 300.000
SIT za posamezni sklop.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pis pogodbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
sklop A:
– ekonomska cena 70%,
– tehnična ustreznost 20% (moč žarnice

5%, območje kota sevanja 5%, možnost re-
gulacije moči 5%, osvetljenost na oddalje-
nosti na 2 m 5%),

– garancija 5%,
– plačilni pogoji 5%;
sklop B:
– ekonomska cena 60%,
– tehnična ustreznost 25% (protikorozij-

ska garancija 15%, razmerje teža stativa/no-
silnost statitva 10%),

– garancija 10%,
– plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– za tehnični del pri Dejanu Grumu, faks

01/475-36-84,
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,

faks 01/475-21-86.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
JZ RTV Slovenija

Št. 177/2001 Ob-46801
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 22 kosov

oddajne elektronke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– sklop A: 8 kosov oddajne elektronke
za FM,

– sklop B: 2 kosa oddajne elektronke
visoko napetostne,

– sklop C: 12 kosov oddajne elektronke
za TV.

Možne so ponudbe za posamezne sklo-
pe, več sklopov ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana, pri Vojku Orozu,
tel. 01/475-27-43, faks 01/475-27-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 4. 2001
do dneva predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
računa 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja; za ponudnike iz tuji-
ne pa pri Novi LB, d.d., Ljubljana, št. računa
900-7100-25946/2, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 5. 2001 do
14. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v
zaprtih kuvertah, označene z napisom “Ne
odpiraj – za razpis – ponudba za razpis št.
RTV/177/2001-Oddajne elektronke”. Na ku-
verti mora biti napisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 5. 2001 ob 10. uri, v veliki sejni
sobi JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 300.000
SIT za posamezni sklop.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pis pogodbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
sklop A, B, C:
– ekonomska cena 60%,
– kvaliteta 27% (kompatibilnost z obsto-

ječo opremo 10%, poreklo blaga 10%, za-
gotovljene ure delovanja 7%),

– garancija 10%,
– dobavni roki 3%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– za tehnični del pri Francu Ložarju, faks

01/475-27-10,
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,

faks 01/475-21-86.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
JZ RTV Slovenija

Ob-46825
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Rudnik Zagorje v

zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi, tel.
03/56-64-100.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dolomitnega gramoza 4–40 mm za pi-
hani zasip in vzdrževalna dela na površi-
ni (fco naročnik RZVZ), količina dobave
25.000 m3.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Zagorje ob Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno v
letih 2001/02 oziroma do izdobave količin.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., 1410 Zagorje ob Sa-
vi, Grajska 2, pri Marjeti Prelogar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 15.000
SIT na žiro račun naročnika:
52720-601-18631, sklic na št. 02/2001. V
znesku je vračunan 19% davek na dodano
vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagor-
je ob Savi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT, z veljavnostjo do 22. 5.
2001, ter izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike,
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2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
nih dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. poročilo o ustreznosti materiala za
tampone od ustreznih institucij,

9. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena blaga in storitev (50%),
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa (20%),

– plačilni in ostali komercialni pogoji
(20%),

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik (5%),
– celovitost opisa in skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika (5%).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Rudnik zagorje v zapiranju, d.o.o.,

Zagorje

Št. 0/2-01/01 Ob-46826
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje,

JEKO-IN d.o.o., Jesenice.
2. Naslov naročnika: Titova 51, 4270

Jesenice, tel. 04-581-04-00, faks
04/581-04-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: eno tovor-
no vozilo z nadgradnjo za samonakladanje
zabojnikov 5 - 7 m3 ter opreme za priključi-
tev snežnega pluga, oranžne barve (komu-
nalna), s pogonom na vsa 4 kolesa (4 x 4), z
maksimalno medosno razdaljo 3.260 mm,

z motorjem EURO 2 z močjo do 230 KM, s
skupno dovoljeno težo največ do 15.000
kg, z maso vozila z nadgradnjo ca. 6.500
kg, z nosilnostjo ca. 8.500 kg, s sedeži
1+2 z varnostnimi pasovi, s pnevmatikami
dimenzij do 11R 22,5 - zimski profil, z ogre-
vanimi in električno nastavljivimi zunanjimi
ogledali, s šasijo, ki mora biti prirejena za
montažo nadgradnje za samonakladanje za-
bojnikov 5 - 7 m3 in opreme za montažo
snežnega pluga.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo
blaga v celoti.

4. Kraj dobave: fco.Javno komunalno
podjetje, JEKO-IN d.o.o., Jesenice, Titova
51, 4270 Jesenice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve: 4 mesece po podpisu pogodbe.

Predvideni datum zaključka dobave:
28. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javno ko-
munalno podjetje, JEKO-IN, d.o.o., Jese-
nice, Titova 51, 4270, Jesenice, tel.
04-581-04-00,dvig razpisne dokumentaci-
je pri Kristini Mejač, dodatne informacije
pri Antonu Jensterlu tel. 04/581-04-44.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:do 10. 5. 2001
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno doku-
mentacijo je 10.000 SIT. Znesek je potre-
bno virmansko nakazati na žiro račun JE-
KO-IN, d.o.o., Jesenice na številko
51530-601-71281 pri APP Jesenice, skli-
cevanje na številko 206.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 10. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe z jasno oznako ponu-
dnika pošljite v zapečatenih kuvertah na na-
slov: Javno komunalno podjetje , JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270 Jesenice
- “ponudba - ne odpiraj” ali jih osebno do-
stavite v tajništvo podjetja vsak delavnik od
7. do 14. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 10. 5.
2001 ob 12.30 v sejni sobi JEKO-IN,d.o.o.,
Jesenice na Titovi 51, 4270 Jesenice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica ponudnika, s pooblastilom
za unovčitev in uporabo v višini 10% ponu-
jene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: doba-
vitelj mora ponuditi odplačilo 80% ponujene
cene preko dolgoročnega kredita (tri leta).

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik v zadnjih 6 mesecih
na sme imeti blokiran ŽR več kot 3 dni.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 19. 7. 2001.

Datum odločitve o sprejemu ponudbe:
17. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, reference 15%, garancija 25%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Št. 251-1/01-3 Ob-46867
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca” Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ska oprema za anestezijo in intenzivno
terapijo operativnih strok ter internistič-
no intenzivno terapijo (po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko opremo dobavi v celoti ali
po sklopih:

– anestezijski aparat,
– respirator,
– monitor za nadzor pacienta.
4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Go-
rica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter
pri Gorici – tajništvo uprave, tel.
05/30-31-811, int. 295.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz točke 8.a.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52000-603-32020, ali go-
tovinsko pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upra-
ve (po pošti ali osebno).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2001 ob 11. uri, v medicinski knjižni-
ci zavoda (I. nad. osrednje stavbe zavoda).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”, Nova Gorica

Št. 0512/3-308/37-01 Ob-46875
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-5152, telefaks št.
01/472-5791.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ška, kuhinjska in druga notranja opre-
ma za Policijsko postajo Bovec. Specifi-
kacija blaga je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji. Naročilo zajema dobavo in mon-
tažo blaga na navedeni lokaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponu-
dniki morajo ponuditi blago v celoti.

4. Kraj dobave: Lokacija Policijske po-
staje Bovec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave in montaže je
18. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: 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. Do-
datne informacije: Sanja Tufegdžič, tel.:
01/472-4018.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

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

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30803701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 8. 5. 2001, naj-
kasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5.
2001, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe predložiti bančno garancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 15. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, certifikat ISO in finančno
stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 84 točk, za
certifikat ISO 8 točk, ter za finančno stanje
ponudnika 8 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-46885
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema v ocenjeni vrednosti
27,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
osebni računalniki, prenosni računalniki,
ročni računalnik, laserski tiskalniki, brizgalni
tiskalniki, matrični tiskalniki, tiskalnik črtne
kode, čitalnika črtne kode, optični čitalniki,
CD zapisovalniki, strežnik, lahki odjemalec.

Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali
na posamezne sklope javnega naročila.

4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
julij 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Marjana Pre-
dan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51800-603-34142, s sklice-
vanjem na št. 5-500.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 5. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Pr-
vomajska 1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001 – naroč-
nik bo odločitev o sprejemu ponudbe spre-
jel v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: upora-
ba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ekon., tel. 02/45-00-262.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 50-336-30/01 Ob-46912
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila po
skupinah.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi eno ali več skupin v
isti ponudbi: skupine so:

1. meso – sveže,
2. perutnina,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh,
5. pijače.
4. Kraj  dobave:  Ljubljana,  Linharto-

va 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, Servi-
sna služba, dodatne informacije Andrej So-
bočan, tel. 01/47-58-246; razpisna
dokumentacija se lahko zahteva osebno ali
pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 15.
maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripi-
som razpisna dokumentacija živila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 21. maja
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Servi-
sna služba, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 21. maja 2001 ob 13. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljublja-
na, Linhartova 51.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v velikosti 10% razpisane vred-
nosti skupine ali skupin, ki jih nudi s poobla-
stilom za izpolnitev menice;

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002, predvideni datum odloči-
tve o ponudbi je 5. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, izbor se bo vršil za vsako skupino
posebej.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 50-336-31/01 Ob-46913
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: papirna
galanterija.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj  dobave:  Ljubljana,  Linharto-
va 51.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Inštitut za
rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana,
Servisna služba, dodatne informacije An-
drej Sobočan, tel. 01/47-58-246; razpi-
sna dokumentacija se lahko zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 16.
maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripi-
som razpisna dokumentacija Papirna ga-
lanterija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 22. maja
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Servi-
sna služba, Linhartova 51, 1 000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 22. maja 2001 ob 13. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljublja-
na, Linhartova 51.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v velikosti 10% razpisane vre-
dnosti s pooblastilom za izpolnitev menice.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji;

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002, predvideni datum odloči-
tve o ponudbi je 5. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa:/

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 1-DIR/01-398/B2 Ob-46928
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva cesta

8, 8250 Brežice, faks 07/49-914-50, tel.
07/49-914-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reševalnega vozila.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 25. 5.
2001 do 25. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel. 03/54-34-615, J. Cerovšek, za infor-
macije v zvezi z reševalnim avtomobilom in
dodatno opremo, klicati ZD Brežice, glej
točko 2.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
10. 5. 2001 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT, v ceno je vklju-
čen DDV. Ponudniki morajo znesek nakaza-
ti na ŽR: 50700-603-31892, davčna števil-
ka 43103375.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 9.30, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, 3000 Celje, I. nadstropje, levo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
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snost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 10% od ponujene vrednosti
avtomobila. Za dobro izvedbo posla in od-
pravo pomankljivosti v garancijskem roku
izjavo, da bo ob podpisu pogodbe predložil
bianco menico z menično izjavo v višini 10%
pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: za pla-
čilo računa za vsakih 5 dni nad zahtevanim
60 dnevnim plačilnim rokom prizna naroč-
nik ponudniku 1 točko.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
0–70 točk, reference 0–10, garancija 0–
10 točk, servis 0–5 točk, plačilni pogoji 0–
5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Zdravstveni dom Brežice

Št. 1-DIR/01-398/B-1 Ob-46935
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva cesta

8, 8250 Brežice, faks 07/49-914-50, tel.
07/49-914-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža ultrazvočnega aparata za gi-
nekologijo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 25. 5.
2001 do 25. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel. 03/54-34-615, J. Cerovšek, za infor-
macije v zvezi z aparaturo klicati ZD Breži-
ce, glej točko 2.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
10. 5. 2001 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT, v ceno je vklju-
čen DDV. Ponudniki morajo znesek nakaza-
ti na ŽR: 50700-603-31892, davčna števil-
ka 43103375.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne

zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 8. uri, v sejni sobi ZD
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, I. nad-
stropje, desno.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT. Za dobro izved-
bo posla in odpravo pomanjkljivosti v garan-
cijskem roku izjavo, da bo ob podpisu po-
godbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: za pla-
čilo računa za vsakih 10 dni nad zahtevanim
60 dnevnim plačilnim rokom prizna naroč-
nik ponudniku 5 točk.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
0–50 točk, servisiranje 0–20 točk, dobavni
rok 0–10 točk, plačilni pogoji 0–20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Zdravstveni dom Brežice

Št. 1-DIR/01-398/CE-1 Ob-46936
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,

Celje, faks 03/54-413-56, tel.
03/54-314-00, (e-mail: nada-martin-
cic@zd-celje.si).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža ultrazvočnega aparata za gi-
nekologijo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 20. 5.
2001 do 20. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel. 03/54-34-615, J. Cerovšek, za infor-
macije v zvezi z aparaturo klicati ZD Celje,
glej točko 2.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
8. 5. 2001 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT, v ceno je vklju-
čen DDV. Ponudniki morajo znesek nakaza-

ti na ŽR: 50700-603-31892, davčna števil-
ka 43103375.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 5. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 5. 2001 ob 8.30, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, 3000 Celje, I. nadstropje, desno.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT. Za dobro izved-
bo posla in odpravo pomanjkljivosti v garan-
cijskem roku izjavo, da bo ob podpisu po-
godbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: za pla-
čilo računa za vsakih 5 dni nad zahtevanim
60 dnevnim plačilnim rokom prizna naroč-
nik ponudniku 3 točke.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(po formuli od najnižje do najvišje cene),
garancija 0–24 točk, reference 0–20 točk,
plačilni pogoji 0–18 točk, dobavni rok 0–
10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Zdravstveni dom Celje

Št. 2007/01 Ob-46934
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: goriva,

maziva in tehnični plini. Specifikacija se
nahaja v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko predloži ponudbo za posa-
mezen sklop ali za vse sklope skupaj. Posa-
mezni sklopi:

1. gorivo;
2. kurivo;
3. mazivo;
4. tehnični plini.
4. Kraj dobave: Avtocestne baze v Re-

publiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava za dobo 12 mesecev.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o. komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2001
osebno vsak dan od 8. do 12. ure ob pre-
dložitvi potrdila o plačilu stroškov in ob pre-
dložitvi podatkov za izstavitev računa. Lah-
ko pa se razpisna dokumentacija pošlje za-
interesiranemu ponudniku po pošti na pod-
lagi pisnega zahtevka ponudnika, plačilo se
v tem primeru izvede po povzetju.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT z DDV, plačilo
mora biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 5. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 5. 2001 ob 9. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 14A.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3%, ponudbene cene. Veljavnost bančne
garancije mora biti najmanj 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopu (Joint Venture) z navedbo in
pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 10. 7.
2001, datum odločitve do 25. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60,
– rok dobave – 10,
– stalnost zaloge – 10,
– plačilni pogoji – 10,
– kompletnost ponudbe – 5,
– kakovost – 5.
Način uporabe meril je podan v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 4. 2001.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest d.o.o.

Št. 206/2001 Ob-46937
1. Naročnik: Otroški vrtec Ajdovščina,

Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Otroški vrtec Aj-

dovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Aj-
dovščina, tel./faks 05/366-34-00 tel.
05/366-11-87.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na nabava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. sveže sadje, suho sadje, sveža zelen-
java, suhe stročnice,

2. zamrznjena zelenjava in sadje,
3. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slašči-

čarski izdelki,
4. mlevski izdelki, testenine in žita,
5. meso in mesni izdelki,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. jajca,
8. sokovi, sirupi,
9. ribe, konzervirane ribe,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. ostalo prehrambeno blago,
12. čistila.
4. Kraj dobave: Otroški vrtec Ajdovšči-

na, Ob Hublju 1, 5270 Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Otroški vr-
tec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, Ajdovšči-
na – v tajništvu vrtca, dodatna pojasnila in
informacije glede živil ponudniki dobijo pri
računovodji Nadji Kovač in ravnateljici Me-
ri Uršič, tel. 05/366-34-00 in tel.
05/368-13-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 10. 5. 2001, raz-
pisno dokumentacijo pa lahko dvignejo v
tajništvu vrtca od 17. 4. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
vrtca št. 52010-603-30671.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v
Žapuže 14, Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 10. uri v prostorih
Otroškega vrtca Ajdovščina, Pot v Žapuže
14, Ajdovščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 od datuma
dobave blaga.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njujejo naslednje pogoje.

1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik prilo-
ži izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
nje ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priloži do-
kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3, ali v primeru, da
ima odprt račun pri poslovni banki, mnenje
oziroma izkaze o poslovanju, izdanega naj-
več 30 dni pred zaključkom razpisnega ro-
ka; samostojni podjetnik priloži davčno na-
poved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001, predvideni datum določi-
tve o sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 90% = 90 točk,
2. kakovost izvedbe 5% = 5 točk,
3. finančna usposobljenost 5% = 5 točk.
2. Kakovost izvedbe ponudnika se ovre-

dnoti s številom točk v odvisnosti od tega
koliko naročnikov je ponudnik v zadnjih
treh letih oskrboval z artikli iz javnega
razpisa:

– toliko kot je naročnik zahteval kot po-
goj – 0 točk,

– enega več kot je naročnik zahteval kot
pogoj – 1 točka,

– dva več kot je naročnik zahteval kot
pogoj – 2 točki,

– tri več kot je naročnik zahteval kot po-
goj – 3 točke,
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– štiri več kot je naročnik zahteval kot
pogoj – 4 točke,

– pet več kot je naročnik zahteval kot
pogoj – 5 točk.

3. Finančna usposobljenost ponudnika
se ovrednoti s številom točk v odvisnosti od
ponudnikovih čistih prihodkov od prodaje,
ki so za:

– 20% večji od vrednosti javnega naroči-
la – 1 točka,

– 30% večji od vrednosti javnega naroči-
la – 2 točki,

– 40% večji od vrednosti javnega naroči-
la – 3 točke,

– 50% večji od vrednosti javnega naroči-
la – 4 točke,

– 60% večji od vrednosti javnega naroči-
la – 5 točk.

Skupno največje možno število točk po
vseh merilih znaša 100.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Otroški vrtec Ajdovščina

Ob-46990
1. Naročnik: Osnovna šola Poljane,

Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Po-

ljane, Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana, tel.
01/23-13-242, faks 01/23-29-561.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Poljane,

Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije:, Osnovna šola
Poljane, Zemljemerska 1000 Ljubljana – v
tajništvu šole pri Jelki Bertoša, dodatna po-
jasnila in informacije ponudniki dobe pri Po-
loni Gros Remec – vodji šolske prehrane ali
Jelki Bertoša na tel. 01/23-13-242.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 5. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 14. 4. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50100-603-40370.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Poljane, Zemlje-
merska 7, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Poljane, Zemljemerska 7,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

Na javni razpis po odprtem postopku za
sukcesivno dobavo blaga se lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba in samostojni po-
djetniki ter kmetje), ki izpolnjuje naslednje
pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki, mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Osnovna šola Poljane Ljubljana

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Št. 7/2001 Ob-46503
1. Naročnik: Občina Horjul.
2. Naslov naročnika: Občina Horjul,

Horjul 57, 1354 Horjul.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

mrliške vežice Horjul.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: da.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Horjul.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 6. 2001
do 15. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Hor-
jul, Horjul 57, 1354 Horjul – kontaktna
oseba je Andrej Jereb, v času med 8. in
10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50110-630-81063.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Horjul, Horjul 57, 1354
Horjul.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Horjul, Horjul 57, 1354 Horjul.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu  z  Zakonom  o  izvrševanju  prora-
čuna RS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 1. 7. 2001, odločitev o sprejemu
ponudbe do 25. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2001.

Občina Horjul

Št. 02 Ob-46508
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, 07/81-61-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija LC Okroglice–Razbor – I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja se gradnja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Okroglice, Razbor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 6. 2001
do 30. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sevni-
ca, Marko Kovačič, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51610-630-13058.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2001 ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2001.

Občina Sevnica

Št. 03/03/2001 Ob-46515
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Občina Žalec, Uli-

ca Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
03/71-36-400, faks 03/71-36-464, e-ma-
il: obcina.zalec@eunet.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija atletskega stadiona Žalec ob-
sega: preddela, zemeljska dela, kanalizaci-
ja, odvodnjavanje, zgornji ustroj, ostala dela
in oprema.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo
se odda po sklopih ali v celoti.

Sklop A: preddela, zemeljska dela, ka-
nalizacija, odvodnjavanje in zgornji ustroj –
do vključno asfaltiranja.

Sklop B: zgornji ustroj – polaganje pla-
stične mase, ostala dela in oprema.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Športni center Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe. Dokončanje del:
3. september 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zveza špor-
tnih društev občine Žalec, Ulica Savinjske
čete 4, 3310 Žalec, kontaktna oseba: Uroš
Vidmajer, tel. 03/713-68-82 in GSM
041/248-564.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančenga raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, nakazilo na ŽR naročnika šte-
vilka: 50750-630-10238, namen nakazila:

za razpisno dokumentacijo – Rekonstrukci-
ja atletske steze v Žalcu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. maj 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, 3310 Žalec. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom: Ne
odpiraj – Atletski stadion Žalec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. maj 2001 ob 14. uri v sejni dvo-
rani Občine Žalec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe, veljavna do 14.
julija 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41.do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb. Predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 16.
maj 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, garancijska doba 20%, plačilni pogoji
ugodnejši od razpisanih 20%, dodatne ugo-
dnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave pred-
hodenga razpisa: ni bilo predhodnega raz-
pisa.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. april 2001.

Občina Žalec

Ob-46534
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
lokalne ceste Janče – Tuji grm (odsek
proti Volavljam).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov : /

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet,
Trg MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek razpisne do-
kumentacije je 10.000 SIT, ki ga zainte-
resirani ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108 sklic na št.
00-021-0000.

8. (a) Datum in ura, ko je potrebno pre-
dložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 8.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponud-
be sprejel predvidoma v 15 dneh po jav-
nem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Ob-46539
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
podhoda pod železniško progo Ljublja-
na – Postojna na Viču.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov : /

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi variantni predlog.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenga začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 4 mesece od
podpisa pogodbe

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet,
Trg MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek razpisne do-
kumentacije je 10.000 SIT, ki jo zaintere-
sirani ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108 sklic 00-021-0000.

8. (a) Datum in ura, ko je potrebno pre-
dložiti ponudbo: 22. 5. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, IV.
nadstropje, soba št. 404.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2001 ob 8.15 v prostorih Me-
stne občine Ljubljana, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg MDB 7, Ljubljana – mala sejna
soba v kleti.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponud-
be sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Ob-46543
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
lokalne ceste Pečar - Javor.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov : /

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek razpisne do-
kumentacije je 10.000 SIT, ki ga zaintere-
sirani ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108 sklic na št.
00-021-0000.

8. (a) Datum in ura, ko je potrebno pre-
dložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponud-
be sprejel predvidoma v 15 dneh po jav-
nem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Št. 41405/00034/2001 Ob-46560
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: delna
obnova talnih oblog v osnovnih šolah in
vrtcih (ocenjena vrednost 8 mio SIT);

– OŠ Ivana Cankarja in Vrtec Koroška
vrata (zamenjava PVC obloge),

– OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Pre-
šerna (zamenjava parketov),

– OŠ Martina Konšaka, Vrtec Otona Žu-
pančiča (lakiranje parketov).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena oddaja v več sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
26. 6. 2001, dokončanje del 20. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kon-
taktna oseba Adela Erker, tel. 02/22-01-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – Tlaki”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 6. 2001, 30. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 031-01/00-782 Ob-46627
1. Naročnik: Občina Trnovska vas.
2. Naslov naročnika: Trnovska vas 42,

2254 Trnovska vas, tel. 02/757-95-10,
faks 02/757-16-61.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Sovjak-Črmlja, izgradnja pre-
črpalnice, gradbena in montažna dela
pri izgradnji cevovoda.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
območju občine Trnovska vas, in sicer na
področju naselij Biš, Sovjak, Črmlja.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: julij 2001–november 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas, vsak dan od 8. do 15.
ure, v petek od 8. do 13. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR št. 52400-630-20876, DDV je
upoštevan v ceni ali na blagajni občine ob
dvigu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 5. 2001 do 16.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Trnovska vas, Tr-
novska vas 42, 2254 Trnovska vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2001 ob 17. uri, na sedežu Občine
Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Tr-
novska vas.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% trajanje veljavnosti 60 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih glede plačevanja avansov ni, na-
ročnik bo plačeval storitev na izstavljene za-
časne in končne obračunske situacije, s
plačilnim rokom 60 dni od dneva prejema
situacije.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti po 41. in
43. členu ZJN: so opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Pravna oblika ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: vse oblike so v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 60 dni po dnevu odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril: merila za dodelitev
naročila so v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji ali po telefo-
nu 02/757-95-11.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Občina Trnovska vas

Št. 344-04-01/01-33 Ob-46630
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska c. 13,

9250 Gornja Radgona, tel. 02-561-16-71,
faks 02/564-38-14.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija cest v Občini Gornja Radgona v
letu 2001, in sicer:

– LC 104070 (Črešnjevci–Zbigovci–La-
stomerci),

– LC 203020 (Benedikt–Ihova–Nego-
va–Trotkova),

– LC 104121 (Orehovci–Orehovski
Vrh).

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena
oddaja del po sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Gor-
nja Radgona.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: razvidno iz
razpisne dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gornja
Radgona, Partizanska c. 13, 9250 Gornja
Radgona, kontaktna oseba je Jožica Kovač
Štefur, tel. 02/561-16-71.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51910-630-76108.
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8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 5. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Občina Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, 9250 Gornja Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sejna soba Občine Gornja Radgona, 18. 5.
2001 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v Zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN, 47
člen): skladno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 7. 2001, 31. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba za modernizacijo cest v letu 2001“.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Občina Gornja Radgona

Št. 344-01/01-2 Ob-46645
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/754-12-70, faks 01/754-29-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija lokalne ceste LC 226070 Židov-
nik – Veharše, faza V.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Rovtarske Žibrše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij–julij 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loga-
tec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Dar-
ja Mlinar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
naročnika štev. 50110-630-810342, s pri-
pisom – modernizacija lokalne ceste.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Logatec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% razpisa-
ne vrednosti javnega naročila z veljavnostjo
30 dni po izdaji sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dni in največ 90 dni od prejema
situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): po zakonskih
določilih.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja ponudb, sklep o
izbiri do 20. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbrani ponudnik bo imel možnost
pogajanja za naslednjo fazo gradnje v letu
2002.

17. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: ga ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Občina Logatec

Št. 080-09-2218 Ob-46662
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnji-

ca 48; 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, E-mail: uprava@obci-
na.zelezniki.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
fekalne in meteorne kanalizacije.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo bo oddano v paketu.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Železniki, naselje Češ-
njica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del je
15. 8. 2001, dokončanje del do 15. 9.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Želez-
niki, Češnjica 48, Železniki, II. nadstropje,
soba št. 24, kontaktna oseba Darko Gor-
tnar tel. 04/500-00-16 ali 041/40-80-81.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 20. 4. 2001 do
10. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni Občine Železniki soba
št. 19, ali z virmanom na ŽR Občine Želez-
niki št. 51510-630-50272.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, katere bodo predložene najka-
sneje do 18. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, sprejemna pisarna, soba
št. 19.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
18. 5. 2001 ob 12.30 na naslovu Občina
Železniki, Češnjica 48, Železniki, sejna so-
ba16/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 6. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Železniki

Št. 5/13-01-3 Ob-46690
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.

13, 6000 Koper, tel. 05/668-61-00, faks
05/668-61-20.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja vodovoda Sermin – Kampo morer,
Koper.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: izgradnja vodovoda Sermin –
Kampo morer, Koper.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Sermin – Kampo mo-
rer, Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 15. 7. 2001. Predvideni čas do-
končanja je 30. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Rižanski vo-
dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, tel. 05/668-61-00, Le-
on Grošelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 5. 2001
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT. Na-
čin plačila je virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper
(tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 13.15, v mali sejni
sobi (št. 113), na Rižanskem vodovodu Ko-
per.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za vrednost 4,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisnih pogojih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih  pogojev  po  41.  do  43.  členu
Zakona o javnih naročilih: po razpisnih
pogojih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 8. 2001. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 15. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Ob-46737
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Va-

dnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/20-42-449, e-pošta: jpk@komu-
nala-kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
vodovodnih jaškov J1, J2, J3 in J4.

Okvirna vrednost del znaša 19,000.000
SIT letno.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo iz-
bran en sam izvajalec.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: na vodovodnem siste-
mu v upravljanju naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. junij 2001–1.
junij 2004. Naročnik bo z izbranim ponudni-
kom sklenil pogodbo za tri leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Kranj, jav-
no podjetje, d.o.o., EE Vodovod, Koroška c.
41, Kranj, kontaktna oseba Roman Šter, tel.
04/280-62-11 ali 041/343-139.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, nakazati na ŽR
naročnika št. 51500-601-10607 pri APP
RS, Podružnica Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunala Kranj, javno po-
djetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo do 17. 6. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni, kompenzacija.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– odzivni čas,
– garancija,
– plačilni pogoji.
Merila so podrobnejše opisana in vre-

dnotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Št. 110-1/01 Ob-46756
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3 (a) Opis in obseg gradnje: AC Kla-
nec – Ankaran; trasa od km 11,500 do
km 19,500, (ki obsega: osnovno traso v
dolžini 4.730m, priključek Kastelec, pri-
ključek Črni Kal, deviacije, ureditev ma-
gistralne ceste v Cepkih, kamnite zlož-
be in pilotne stene, vodnogospodarska
ureditev in zadrževalni bazeni, prestavi-
tev elektrovodov in napajanja, javna raz-
svetljava, klic v sili, prestavitev in zašči-
ta vodovodov, prestavitev TK vodov, kra-
jinska ureditev in zasaditev, oprema ce-
ste, ureditev platojev začasnih deponij
apnenčevega materiala).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC Klanec – Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 34 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel (01) 47-88-331, faks (01)
47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 13. 4. 2001 do
22. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: stroške 150.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 22. 5.
2001 ob 10. uri na naslovu Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana,
velika dvorana v I. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 280,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 1715

čilo se financira iz lastnih sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d. in kredita EIB. Način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 11. 10. 2001. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 2. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen dne 9. 3. 2001, št. Ur. l. RS, št.
16-17/2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 4. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-46758
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address, Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.

3. Type and scope of required
construction works: Motorway Klanec –
Ankaran, MW alignment from km
11.500 to km 19.500 (comprising of:

– basic alignment in the length of
4,730 m,

– interchange Kastelec,
– interchange Črni Kal,
– regulating major road at Cepke,
– packed rockfill and pile walls,
– water-economy arrangements and

retarding structures,
– displacements of power lines and

supplies,
– public lighting system,
– emergency call,
– displacement and protection of water

supply systems,
– displacement of telecommunication

lines,
– landscaping, grassing and planting,
– road furniture,
– arrangement of platforms for temporary

depositing of limestone material.
(b) If it is projected that parts of the works

or a group of works from the order be awarded
individually, the scope of the groups of works
and the possibility of tendering for one group,
several groups or everything together: The
work shall be awarded together a whole.

(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is
included: /

4. Location of the performance of Works:
Klanec – Ankaran.

5. Acceptability of alternatives: Alter-
natives are not acceptable.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: Construction period is 34 month
from the Introduction of the Contractor into
the work.

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. (01)
47-88-331, fax (01) 47-88-332.

(b) The date from which tender do-
cumentation can be requested The tender
documentation will be available from
13th April 2001 to 22nd May 2001.

(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: The bidders
can obtain the tender documentation at the
address below, after paying the
non-refundable amount of SIT 150.000
(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”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by
9 a.m. on 22nd May 2001 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.

9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will take
place on 22nd May 2001 at 10 a.m. at this
address: Ministrstvo za promet in zveze
(Ministry of Transport and Communications),
Langusova 4, Ljubljana, meeting room on
the 1st floor.

10. The amount, type and validity of
acceptable bid bonds, if required in this
procedure: Each Bidder shall, together with
the Bid, submit a bank Bid Security in the
amount of SIT 280,000.000 and of validity
period  of  172  days  from  the  opening  of
the 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 the European
Investment Bank (EIB).

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable
(Public Procurement ACT, Article 47): In
accordance with the tender specifications.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical
competence, apart from the general
provisions of Articles 41 and 43 of the
Public Procurement Act: In accordance with
the tender specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
acceptance thereof: The Bid validity is 142
days or up to 11th of October 2001. The
decision date of acceptance is 2nd of July
2001.

15. Criteria of Bid evaluation: The lowest
price.

16. Possible other information about the
tender: /

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The intention of issuing a public tender was
issued on 9th March 2001 Ur. list RS, no.
16-17/2001.

18. Date of submitting the request for
publication: 6th April 2001.

Motorway Company
in the Republic of Slovenia

Št. 110-1/01 Ob-46759
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Celje
– Ljubljana, odsek 7: Blagovica – Šen-
tjakob; izgradnja čelne cestninske po-
staje Kompolje v km AC 6,460 (gradnja,
oprema za cestninsko postajo, avtomat-
sko brezgotovinsko cestninjenje (ABC)
in projekt za izvedbi (PZI).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Kompolje pri Lukovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 6 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel (01) 47-88-331, faks (01)
47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 13. 4. 2001 do
29. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: stroške 100.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 29. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 29. 5.
2001 ob 10. uri na naslovu Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana,
velika dvorana v I. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 25,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d. in kredita EIB. Način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 18. 10. 2001. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 9. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: naj-
nižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: predhodni razpis je bil
objavljen dne 9. 3. 2001, Ur. l. RS, št.
16-17/2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 4. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-46761
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana, Du-
najska 7.

3. Type and scope of required construc-
tion works: Motorway Celje – Ljubljana,
section 7: Blagovica – Šentjakob; Con-
struction of Kompolje front toll station
in MW km6,460

– construction
– equipment and outfit the toll station
– automatic cash-free tolling (ABC) and

Implementation Project Design (PZI).
(b) If it is projected that parts of the works

or a group of works from the order be
awarded individually, the scope of the gro-
ups of works and the possibility of tende-
ring for one group, several groups or

everything together: The work shall be
awarded together a whole.

(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is inclu-
ded: /

4. Location of the performance of Works:
Kompolje near Lukovica.

5. Acceptability of alternatives: Alternati-
ves are not acceptable.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: Construction period is 6 months
from the Introduction of the Contractor into
the work.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the con-
tact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
(01) 47-88-331, fax (01) 47-88-332.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested The tender do-
cumentation will be available from 13th April
2001 to 29th May 2001.

(c)The amount and manner of payment
for the tender documentation: The bidders
can obtain the tender documentation at the
address below, after paying the non-refun-
dable amount of SIT 100.000 (including
VAT), or the equivalent amount in any con-
vertible 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 acco-
unt 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“.

8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by 9
a.m. on 29th May 2001 at the latest will be
accepted.

(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče
(mail room), room 105/I.

9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will take
place on 29th May 2001 at 10 a.m. at this
address: Ministrstvo za promet in zveze
(Ministry of Transport and Communications),
Langusova 4, Ljubljana, meeting room on
the 1st floor.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable bid bonds, if required in this proce-
dure: Each Bidder shall, together with the
Bid, submit a bank Bid Security in the amo-
unt of SIT 25,000.000 and of validity period
of 172 days from the opening of the 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 the European
Investment Bank (EIB).

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12.Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has

been selected as the most favourable (Pu-
blic Procurement ACT, Article 47): In ac-
cordance with the tender specifications.

13.Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical compe-
tence, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procure-
ment Act: In accordance with the tender
specifications.

14. Date until which the Bid must be valid,
and the projected decision date on acceptan-
ce thereof: The Bid validity is 142 days or up
to 18th of October 2001. The decision date of
acceptance is 9th of July 2001.

15. Criteria of Bid evaluation: The lowest
price.

16. Possible other information about the
tender: /

17.Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The intention of issuing a public tender was
issued on 9th March 2001 Ur. l. RS no.
16-17/2001.

18. Date of submitting the request for
publication: 6th April 2001.

Motorway Company
in the Republic of Slovenia

Št. 110-1/01 Ob-46762
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Krajinska
ureditev – zasaditev obcestnega prosto-
ra AC odseka Blagovica – Šentjakob, I.
etapa (Krtina – Šentjakob).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Blagovica – Šentjakob.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 1. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular., tel (01)
47-88-439, faks (01) 47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 13. 4. 2001 do
16. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 5. 2001 do 8.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,250.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 15. 8. 2001. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 26. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 4. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 34 Ob-46766
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-

tvena dela na objektu pošte Črni Kal.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Črni Kal.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 3 mesece po podpi-
su pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 51800-610-180, vir-
manski nalog ali splošna položnica,
15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uprava Pošte Slovenije, d.o.o.,
Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 14. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višni
10% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
pogodbene obveznosti po posameznih situ-
acijah; 20% po končni situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju in
predložitvi garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
obveznosti.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: da ni proti ponudni-
ku uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepove-
dano opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila; da je poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi v RS;
da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja; če izkazana izguba iz
naslova poslovanja v preteklem letu (obra-
zec BON I III/7), presega 5% skupnih pri-
hodkov, da razpolaga z zadostnimi tehnič-
nimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče po-
datke, glede zahtev iz te točke; da je pre-
dložen obrazec izjave, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije, če ni predložil
garancije za resnost ponudbe v višni 10%
ponudbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2001, predvi-
deni datum odločitve 24. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 7. 5. 2001 ob
14. uri, v Gradbeni službi Uprave Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 340 Ob-46767
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovit-

vena dela na objektu pošte 1122 Ljub-
ljana-BTC.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljana-BTC.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 6 mesecev po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-610-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uprava Pošte Slovenije, d.o.o.,
Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višni
10% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90%
pogodbene obveznosti po posameznih situ-
acijah; 10% po končni situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju in
predložitvi garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
obveznosti.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
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opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od pet-
kratne vrednosti ponudbe na katero se pri-
javlja; če izkazana izguba iz naslova poslo-
vanja v preteklem letu (obrazec BON I III/7),
presega 5% skupnih prihodkov, da razpola-
ga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev
iz te točke; da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije, če ni predložil garancije za resnost
ponudbe v višni 10% ponudbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2001, predvi-
deni datum odločitve 24. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 7. 5. 2001 ob
10. uri, v Gradbeni službi Uprave Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 34 Ob-46768
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-

tvena dela na objektu pošte 5292 Ren-
če.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Renče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 4 mesece po podpi-
su pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-610-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uprava Pošte Slovenije, d.o.o.,
Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višni
10% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90%
pogodbene obveznosti po posameznih situ-
acijah; 10% po končni situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju in
predložitvi garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
obveznosti.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: da ni proti ponudni-
ku uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepove-
dano opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila; da je poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovnih obveznosti v skladu s predpisi v
RS; da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe
na katero se prijavlja; če izkazana izguba iz
naslova poslovanja v preteklem letu (obra-
zec BON I III/7), presega 5% skupnih pri-
hodkov, da razpolaga z zadostnimi tehnič-
nimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče po-
datke, glede zahtev iz te točke; da je pre-
dložen obrazec izjave, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije, če ni predložil
garancije za resnost ponudbe v višni 10%
ponudbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2001, predvi-
deni datum odločitve 24. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 7. 5. 2001 ob
13. uri, v Gradbeni službi Uprave Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 31 Ob-46768
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-

tvena dela na objektu pošte 1107 Ljub-
ljana-Šiška.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljana-Šiška.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 5 mesecev po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-610-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uprava Pošte Slovenije, d.o.o.,
Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višni
10% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90%
pogodbene obveznosti po posameznih situ-
acijah; 10% po končni situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju in
predložitvi garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
obveznosti.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: da ni proti ponudni-
ku uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepove-
dano opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila; da je poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovnih obveznosti v skladu s predpisi v
RS; da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe
na katero se prijavlja; če izkazana izguba iz
naslova poslovanja v preteklem letu (obra-
zec BON I III/7), presega 5% skupnih pri-
hodkov, da razpolaga z zadostnimi tehnič-
nimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče po-
datke, glede zahtev iz te točke; da je pre-
dložen obrazec izjave, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije, če ni predložil
garancije za resnost ponudbe v višni 10%
ponudbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2001, predvi-
deni datum odločitve 24. 5. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 7. 5. 2001 ob
9. uri, v Gradbeni službi Uprave Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 32 Ob-46772
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-

tvena dela na objektu pošte 5213 Ka-
nal.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Kanal.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 8 mesecev po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-610-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uprava Pošte Slovenije, d.o.o.
Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višni
10% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90%
pogodbene obveznosti po posameznih situ-
acijah; 10% po končni situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju in
predložitvi garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
obveznosti.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku

uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od pet-
kratne vrednosti ponudbe na katero se pri-
javlja; če izkazana izguba iz naslova poslo-
vanja v preteklem letu (obrazec BON I III/7),
presega 5% skupnih prihodkov, da razpola-
ga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev
iz te točke; da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije, če ni predložil garancije za resnost po-
nudbe v višni 10% ponudbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2001, predvi-
deni datum odločitve 24. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 7. 5. 2001 ob
11. uri, v Gradbeni službi Uprave Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 33 Ob-46783
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-

tvena dela na objektu pošte 5250 Sol-
kan.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Solkan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 8 mesecev po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-610-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uprava Pošte Slovenije, d.o.o.,
Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višni
10% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90%
pogodbene obveznosti po posameznih situ-
acijah; 10% po končni situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju in
predložitvi garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
obveznosti.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od pet-
kratne vrednosti ponudbe na katero se pri-
javlja; če izkazana izguba iz naslova poslo-
vanja v preteklem letu (obrazec BON I III/7),
presega 5% skupnih prihodkov, da razpola-
ga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev
iz te točke; da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije, če ni predložil garancije za resnost
ponudbe v višni 10% ponudbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2001, predvi-
deni datum odločitve 24. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 7. 5. 2001 ob
12. uri, v Gradbeni službi Uprave Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2011-2/2001-02/3 Ob-46794
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Maribor.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,

2000 Maribor, tel. 02/250-63-10, faks:
02/251-52-21.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira iz-
vajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del z ureditvijo okolja
za izgradnjo stanovanjskega bloka z 21
neprofitnimi stanovanji ob Ribiški ulici v
Mariboru.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad občine Maribor, tajništvo - soba 206,
kontaktna oseba: Danica Putora, inž. gr.,
tel. 250-6318.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 4. 2001
dalje - vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT - negotovin-
sko plačilo z virmanom na račun št.
51800-652-29941 - stroški razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Ma-
ribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, tajništvo
- soba 206. Zapečatene kuverte morajo biti
vidno označene z napisom “Ne odpiraj -
ponudba za izgradnjo stanovanjskega bloka
ob Ribiški ul. v Mariboru“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 11. uri na naslovu:
Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski
trg 1, 2000 Maribor, sejna soba št. 209.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti podpisan vzorec
bančne garancije za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo izvedena dela plačal v roku 60 dni po
prejemu računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeni v razpisni do-
kumentaciji .

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: re-
ference ponudnika za tovrstna dela, po-
nudbena cena, rok izvedbe, garancijski
rok, usposobljenost in sposobnost ponu-
dnika. Način uporabe meril in teža po-
sameznega merila je razvidna iz razpisne
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 14. 3. 2000.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 236 Ob-46798
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,

1234 Mengeš.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

prizidka z dvigalom in nadzidava
šivalnice.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Dom počitka Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe, čas izvedbe je do-
ločen v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubl-
jana, faks 24-16-213, kontaktna oseba je
Rovšek Miro, tel. 241-62-15.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT (DDV je vkl-
jučen), na ŽR št. 50101-603-50267, sklic
na št. 50015-236.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 18. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 5. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langus-
ova 21, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: na-
jugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2001.

Dom počitka Mengeš

Št. 027-50-1/01 Ob-46839
1. Naročnik: Občina Gorenja vas – Po-

ljane.
2. Naslov naročnika: Občina Gorenja

vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas; tel. 04/518-31-00, faks
04/518-31-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija občinskih cest v Občini Gorenja
vas – Poljane.

Ocenjena vrednost del je: 94,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: občinske ceste na ob-
močju Občine Gorenja vas – Poljane.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj – avgust.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gore-
nja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, Ivan Petrovčič, tel.
04/518-31-02, GSM 031/582-643.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 21. 5. 2001, vsak dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
51510-630-0050225, sklic 11.4.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 24. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorenja vas – Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Gorenja vas – Poljane.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno pre-
dložiti bančno garancijo v višini 10% vre-
dnosti javnega naročila in mora veljati še 30
dni po izteku ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije, v tajništvu Občine Gore-
nja vas – Poljane.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z Zakonom o javnih naročilih.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma
do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 90%, reference 5%, finančna
usposobljenost 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije dobijo interesenti pri Iva-
nu Petrovčiču, Občina Gorenja vas – Polja-
ne, tel. 04/518-31-02.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Občina Gorenja vas – Poljane

Št. 34404/001/01 Ob-46874
1. Naročnik: Občina Cerkvenjak.
2. Naslov naročnika: Cerkvenjak 25,

2236 Cerkvenjak; tel. (02) 703-41-15, faks
(02) 703-50-61, e-mail: obcina.cerkve-
njak@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija občinskih cest v občini v letu
2001 v skupni dolžini 3.825 m.

A) Modernizacija javne ceste: JP
703520 Pomarančna gasa; 187 m v na-
selju Cerkvenjak;

B) Modernizacija javne ceste: Slaček
Anžel – pešpot; 271 m v Brengova;

C) Modernizacija javne ceste: JP
703550 Transformator – Slekovec;
360 m, v Peščeni Vrh;

D) Modernizacija javne ceste: JP
703760 Granata – Simonič; 500 m v
naselju Cogetinci;

E) Preplastitev javne ceste: LC
203230 Kadrenci – Smolinci – Gaber-
nik; 2507 m v naselju Župetinci.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: možna oddaja posameznih cest
ali vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Cerkvenjak, Brengova,
Cogetinci, Peščeni Vrh, Župetinci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka: 27. 5. 2001 in dokončanja
27. 8. 2001, oziroma čas izvedbe: 90 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
kvenjak; Cerkvenjak 25; 2236 Cerkvenjak;
tel. (02) 703-41-15, faks (02) 703-50-61.
Za dajanje vseh dodatnih informaci je odgo-
vorna oseba: Darko Fras.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: Vsak delavnik od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
ŽR 51850-630-26021. Na dokazilu o vpla-
čilu mora biti navedena davčna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponedeljek, dne
14. 5. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerkvenjak; Cerkve-
njak 25; 2236 Cerkvenjak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, dne 14. 5. 2001 ob
12. uri na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: nobenih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2001, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 17. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Cerkvenjak

Ob-46917
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenska

Bistrica, Kolodvorska ceta 10, 2310 Slo-
venska Bistrica.

3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltira-
nje občinskih cest.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni predvidena.

4. Kraj izvedbe: Občina Slovenska
Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 15. 6. do 30. 8.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Slovenska
Bistrica, Oddelek za okolje in prostor, Ko-
lodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistri-
ca, kontaktna oseba je Branko Hojnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
10. 5. 2001, vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT številka ban-
čnega računa: 51810-630-2558.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Od-
delek za okolje in prostor, Kolodvorska uli-
ca 10, 2310 Slovenska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 14. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v znesku 1 milijon SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložitev pogodbe o skupnem nastopu iz ka-
terega je razvidno kdo je nosilec posla in
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo javnega naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega žiro računa, da
je v zadnjih treh letih (1998, 1999, 2000)
opravil od najmanj 5 tovrstnih del v vrednosti,
ki je večja od 20 milijonov SIT; da ponudnik
nudi 60-dnevni plačilni rok; da bo ponudnik
sposoben delo opraviti v predvidenem roku
od 15. 6. 2001 do 30. 8. 2001; da ima
ponudnik na razpolago zadosti proste kapa-
citete za izvedbo del; da ima ponudnik na
razpolago tehnične in kadrovske zmogljivosti
za izvedbo del; da ponudnik predloži refe-
rence za odgovornega vodjo gradbišča; da
je odgovorni vodja gradbišča v zadnjih treh
letih vodil projekte za najmanj pet tovrstnih
del; da ima ponudnik poravnane obveznosti
do proizvajalcev; da bo ponudnik opravil vsa
dela z lastnimi tehničnimi in kadrovskimi ka-
pacitetami; da ponudnik upošteva obvezno-
sti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposle-
nih in ureditvi delovnih pogojev; da ponudnik
izplačuje plače v skladu s kolektivno pogod-
bo dejavnosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba je Branko Hojnik,
tel. 02/8181-457.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-46931
1. Naročnik: Goriška lekarna.
2. Naslov naročnika: Goriška lekarna,

Rejčeva 2, 5000 Nova Gorica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava

in montaža notranje opreme.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV:

30,000.000 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Centralna lekarna v
Novi Gorici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2001, do-
končanje del: 16. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja EDIL Inženi-
ring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 8. 5. 2001,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stro-
škov 25.000 SIT (vključno z DDV) na žiro
račun 52000-601-52971, s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija, oprema lekarna”.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do srede, 16. 5. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: EDIL inženiring, d.o.o., Nova
Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica (taj-
ništvo).

9. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
EDIL inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavče-
va 2, 5000 Nova Gorica (tajništvo), ob 11.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, polek splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
16. 6. 2001, datum odločitve 21. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne duge informacije o na-
ročilu: investitor si v skladu z 41. členom
ZJN pridržuje pravico možnosti oddaje del
po sklopih.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

EDIL Inženiring, d.o.o.
Nova Gorica

Št. 1/2001 Ob-46941
1. Naročnik: Vrtec Nova Gorica, Kidri-

čeva 34/c, 5000 Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 34/c,

5000 Nova Gorica, tel. 05/33-58-900, faks
05/30-23-305.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in prizidava vrtca Kurirček, No-
va Gorica.

Orientacijska vrednost ocenjenih del:
72,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Vrtec Kurirček, Cankar-
jeva 32, Nova Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: za
ponujena dela obstaja samo ena varianta.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: prizidek (novo)
1. 6. 2001, rekonstrukcija 1. 7. 2001, za-
ključek 10. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Nova
Gorica, tajništvo, Kidričeva 34/c, 5000 No-
va Gorica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 4. 2001
do 1. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; virmanski na-
log, Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34/c, No-
va Gorica, ŽR 52000-603-30400.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 5. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Nova Gorica, tajništvo,
Kidričeva 34/c, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 12.30, v kabinetu
Centralnega vrtca na Trubarjevi 5, Nova
Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe mora ponudnik priložiti BON
1, BON 2, BON 3.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za priz-
nanje sposobnosti predložiti ponudbi doku-
mentacijo in dokazila zahtevana z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 22. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti

manjši obseg od razpisanega ali odstopiti od
pogodbe, v 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 in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Vrtec Nova Gorica

Št. 40307-6/01 Ob-46950
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefona in faksa: Občina Sežana. Parti-
zanska cesta 4, 6210 Sežana, tel.
05/731-01-16, faks 05/731-01-23.

2. Opis in obseg gradnje: razpisujejo
se vsa gradbena, obrtniška dela in zu-
nanja ureditev za izgradnjo mrliške ve-
žice na parceli št. 241/4 k.o. Povir. Ob-
jekt je pritličen v tlorisnih dimenzijah
15,50 × 15,50 m. Prostor mrliške vežice je
na sredini 4,60 × 9,15 m ter na levi in desni
strani sta pomožna prostora s sanitarijami in
skladiščem v dimenzijah 3,90 × 3,90 m.
Vse tri prostore povezuje betonska in kor-
čna streha – nadstrešek za pogrebne slo-
vesnosti in oblikovanje spremstva.

3. Kraj izvedbe del: v Povirju na parceli
št. 241/4 k.o. Povir.

4. Sprejemljivost variantnih ponudb: za
gradnjo mrliške vežice se opravi razpis za
vsa dela po projektantskem popisu.

Pogodbo za izvedbo del se bo sklenilo v
višini razpoložljivih sredstev v proračunu Ob-
čine Sežana za leto 2001.

5. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
bo v mesecu juniju 2001, zaključek del v
jeseni 2001.

6. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahetva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Sežana, Par-
tizanska c. 4, 6210 Sežana, tajništvo župa-
na, tel. 05/731-01-00, faks 05/731-01-23,
dodatne informacije Uroš Colja po tel.
05/731-01-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti od te objave
do 26. aprila 2001 v času uradnih ur (od 8.
do 11. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s pripisom raz-
pisna dokumentacija za mrliško vežico Po-
vir na žiro račun 51420-630-90046 Obči-
ne Sežana. Dokazilo o vplačilu je potrebno
predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
dostavljene do srede dne 23. 5. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska
c. 4, 6210 Sežana, sprejemna pisarna.

Ponudbe morajo biti zapečatene z napi-
som “Ponudba - ne odpiraj”, in z imenom
“Izgradnja mrliške vežice v Povirju” in števil-
ko objave tega javnega razpisa. Naslov po-
šiljatelja mora biti označen na hrbtni strani
ovitka.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo dne 23. 5.
2001 ob 13. uri v prostorih Občine Sežana.
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9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: za grad-
bena dela do vrednosti 30,000.000 SIT fi-
nančna zavarovanja za resnost ponudbe ni
potrebna po Zakonu o izvrševanju proračuna
RS za leto 2000. Naročnik zahteva bančno
garancijo za dobro izvedbo del in za odpravo
pomankljivosti v vrednosti 1,500.000 SIT z
možnostjo vnovčitve na račun št.
51420-630-90046 Občine Sežana.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja določila v predpisih: plačilni
pogoji so najmanj 60 dni od prejema situa-
cije.

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): določeno s
sklenjeno pogodbo med odgovornim izva-
jalcem in ostalimi podizvajalci.

12. Pogoji ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti ustrezna dokazila in izjave po razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe je do
30. 6. 2001, datum odločitve 30. 5. 2001.

14. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentacij.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico skleniti
pogodbo za manjši obseg del od razpisane-
ga glede na razpoložljiva sredstva v prora-
čunski postavki 3703 Proračuna Občine Se-
žana za leto 2001. V obeh primerih ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova, razen plačila pred prekinitvijo izve-
denih gradbenih del.

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: za mrliško vežico Povir se
izvaja prvi razpis.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zadeva odposlana v petek dne 6. 4.
2001.

Občina Sežana

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Ob-46836
Popravek

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku za storitve čišče-
nja stavb na podlagi 14. točke 1A ZJN, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
16. marca 2001, Ob-44999, se 9. in
10. točka popravita in pravilno glasita:

9. Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potrebno
predložiti ponudbo: 8. maj 2001 do
12. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. maj 2001 ob 13. uri v zbornici Osnovne
šole “8 talcev” Logatec, Notranjska cesta
3, 1370 Logatec.

Osnovna šola 8 talcev Logatec

Razveljavitev

Št. 006-01/01-07 Ob-46939
Župan Občine Tržič, Pavel Rupar, izda-

jam na podlagi 33. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in
70/00), 30. člena statuta Občine Tržič (Ur.
l. RS, št. 15/99 in 20/01) in 16. člena Za-
kona o reviziji postopkov javnega naročanja
(Ur. l. RS, št. 78/99) naslednji sklep o razve-
ljavitvi javnega razpisa (ZJN-12.S)

1. Javni razpis “Priprava in tisk občin-
skega glasila Tržičan”, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 11/01, se razveljavi.

Obrazložitev
Sklep o razveljavitvi javnega razpisa “za

pripravo in tisk občinskega glasila Tržičan”
je izdan na podlagi proučitve zahteve za
revizijo enega od ponudnikov, ki so se tega
javnega razpisa udeležili, skladno s 16. čle-
nom Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja. Dokumentacija v zvezi z razvelja-
vitvijo javnega razpisa se hrani na Občini
Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

Pravni pouk: Zoper ta sklep ni pritožbe.
Župan Občine Tržič

Št. 03/05/2001 Ob-46513
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ulica Savinjske če-

te 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64, e-mail: obcina.zalec@eu-
net.si

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije PGD/PZI za rekon-
strukcijo Dvorca Novo Celje z zunanjo
ureditvijo (priloga 1A, št. 12).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za  en  sklop,  več  sklopov  ali  za  vse 
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
en sklop, več sklopov ali za vse sklope
skupaj:

A. Projekt zunanje ureditve oziroma pro-
jekt prenove parka,

B. Projekt rekonstrukcije objekta v smi-
slu obstoječega koncepta konstrukcije in
obdelav,

C. Projekt spremembe namembnosti de-
la objekta v prostore za javne prireditve.

5. Kraj izvedbe: Dvorec Novo Celje,
3301 Petrovče.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: za
sklopa A in C so variantne ponudbe spre-
jemljive, za sklop B variantne ponudbe niso
sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 4
mesece od podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-

tacijo in dodatne informacije: Občina Ža-
lec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
kontaktna oseba: Uroš Govek, tel.
03/713-64-22.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 12. ure, od dneva objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
– RS, o plačilu materialnih stroškov v višini
10.000 SIT na ŽR Občine Žalec št.
50750-630-10238 – s pripisom Razpis re-
konstrukcija dvorca Novo Celje.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za ne-
gospodarske in gospodarske dejavnosti,
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, s pripi-
som – Ne odpiraj – Razpis Novo Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 13. uri, sejna soba
Občine Žalec.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): po razpisni
dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41.do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni. Datum odločitve o sprejemu ponud-
be je 31. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– rok izvedbe 20%,
– ostale ugodnosti 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Ob-
čina Žalec, Oddelek za negospodarske in
gospodarske dejavnosti, Ulica Savinjske če-
te 5, 3310 Žalec.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2001.

Občina Žalec
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Ob-46603
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Občina Kranjska

Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, e-mail:obcinakg@g-kabel.si, tel.
04/588-18-46, faks 04/588-13-50.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 1. redna vzdrže-
valna in sanacijska dela na gozdnih ce-
stah na področju Občine Kranjska Gora
v letih 2001, 2002 in 2003, sklic: stori-
tve vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe ni mogoče deliti na sklope.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Kranj-
ska Gora.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska
c. 19, 4260 Bled, kontaktna oseba, An-
drej Klinar, univ. dipl. inž. gozd., Odsek za
gozdne prometnice, tel. 04/575-03-00,
faks 04/574-10-69.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, po predhodnem dogovo-
ru s kontaktno osebo javnega naročila, Kli-
nar Andrej, univ. dipl. inž. gozd., tel.
04/575-03-00, faks 04/574-10-69.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z vir-
manskim nalogom ali položnico na ŽR Za-
voda za gozdove Slovenije, številka
50106-603-54908, s pripisom: razpisna
dokumentacija za redna vzdrževalna in sa-
nacijska dela na gozdnih cestah na podro-
čju Občine Kranjska Gora v letih 2001,
2002 in 2003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kranjska Gora, spre-
jemna pisarna, Kolodvorska 1 A, 4280
Kranjska Gora.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 10.30, v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti menico z izjavo v višini
5% od ocenjene vrednosti ponudbe, ki ima
zapadlost 30 dni po datumu, ki je določen
za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Za-
kon o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natačno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev pri izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o gozdovih.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 7. 2001, predvideni datum odloči-
tve 20. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, odzivni čas, tehnične prednosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Občina Kranjska Gora

Št. 2 Ob-46611
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba, d.o.o., Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23b,

5270 Ajdovščina, tel.05/365-97-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje nalog
nadzornega inženirja v skladu s pravili
Fidic in slovenskimi predpisi, sklic na
prilogo IA-storitve, št. kat. 12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij 2001 do
december 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina,
Aleš Bačer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR Nova
KBM Ajdovščina, 04751-0000120476, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Goriška 23b, Ajdovščina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001 ob 11. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 3% ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov, Pogoji grad-
benih pogodb po veljavnih pravilih FIDIC.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 8. 2001, 7. 6.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(80%), kakovost izvedbe (20%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 5. 4. 2001.

Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina

Ob-46634
1. Naročnik: Zdravstveni dom ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, faks 01/300-39-12.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pranje perila in
delovnih oblek - sklic 1 B/27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop: ZD Ljubljana - Bežigrad,
2. sklop: ZD Ljubljana - Center,
3. sklop: ZD Ljubljana - Moste-Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana - Šiška,
5. sklop: ZD Ljubljana - Vič-Rudnik,
6. sklop: ZD Ljubljana - Šentvid.
5. Kraj izvedbe: naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2001 do
30. 9. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabavna slu-
žba, soba 33, mag.Marjana Sever Bračun,
univ. dipl. ekon, faks 01 300 39 24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 4. 2001
od 8. do 14. ure .

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka 02
18-280-86.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 5. 2001
do 11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Vlo-
žišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana .

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, sejna soba v kleti .

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 dnevni plačilni rok.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
75% reference ponudnika 20%, boniteta po-
nudnika 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-46643
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, faks 01/300-39-12.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov – sklic 1 A/14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop: ZD Ljubljana – Bežigrad,
2. sklop: ZD Ljubljana – Center,
3. sklop: ZD Ljubljana – Moste-Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana – Šiška,
5. sklop: ZD Ljubljana – Šentvid,
6. sklop: ZD Ljubljana – Cindi,
7. sklop: ZD Ljubljana – Služba nujne

medicinske pomoči (SNMP).
5. Kraj izvedbe: naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2001
do 30. 9. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: nabavna služ-
ba, soba 33, mag. Marjana Sever Bračun,
univ. dipl. ekon, faks 01/300-39-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 4. 2001
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vklju-
čen), na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka 02
17-280-86.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 5. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vlo-
žišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 13. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, sejna soba v kleti.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 dnevni plačilni rok.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, reference ponudnika 20%, boniteta
ponudnika 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 1/01 Ob-46669
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Vuzenica
v letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Vuzenica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne  ponudbe  niso  dopustne,  dela
so  vezana  na  program,  ki  ga  pripravi
Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj
Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec,
Vorančev  trg  1,  2380  Slovenj  Gradec,
tel. 02/88-39-220, 041/657-675, faks
02/88-39-236, kontaktna oseba Hinko An-
drejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka Po-
hovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, ŽR 50106-603-54908, po
računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladinska 1,
2367 Vuzenica, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 10. 5. 2001 ob 13. uri v
prostorih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Vuzenica

Št. 1/01 Ob-46670
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393

Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Črna na
Koroškem v letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Črna na Koroškem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vo-
rančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-39-220, 041/657-675, faks
02/88-39-236, kontaktna oseba Hinko An-
drejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka Po-
hovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, ŽR 50106-603-54908, po
računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, taj-
ništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 9. 5. 2001 ob 7.30 v prosto-
rih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Črna na Koroškem

Št. 1/01 Ob-46672
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov  naročnika:  Trg  4.  julija,

2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11,  faks
02/878-32-84.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Dravograd
v letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Dravograd.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontak-
tna oseba Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd.
ali Metka Pohovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati na Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, ŽR 50106-603-54908, po računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. juli-
ja, 2370 Dravograd, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 10. 5. 2001 ob 10.30 v pro-
storih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Dravograd

Št. 1/01 Ob-46673
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 1,

2392 Mežica, tel. 02/827-93-50, faks
02/827-93-59.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Mežica v
letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Mežica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec,
Vorančev  trg  1,  2380  Slovenj  Gradec,
tel. 02/88-39-220, 041/657-675, faks
02/88-39-236, kontaktna oseba Hinko An-
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drejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka Po-
hovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati na Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, ŽR 50106-603-54908, po računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Mežica, Trg svobo-
de 1, 2392 Mežica, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 9. 5. 2001 ob 10.30 v pro-
storih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Mežica

Št. 1/01 Ob-46675
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja, tel. 02/885-60-81, faks
02/885-73-40.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Mislinja v
letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dela se bodo lahko oddala po sklopih: zim-
sko in letno vzdrževanje. Ponudba se lahko
nanaša na en ali oba sklopa.

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Mislinja.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vo-
rančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-39-220, 041/657-675, faks
02/88-39-236, kontaktna oseba Hinko An-
drejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka Po-
hovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati na Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, ŽR 50106-603-54908, po računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 8. 5. 2001 ob 9. uri v prosto-
rih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za posamezen sklop ali celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Mislinja

Št. 1/01 Ob-46677
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,

2366 Muta, tel. 02/876-18-23, faks
02/876-11-14.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Muta v
letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Muta.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontak-
tna oseba Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, ŽR 50106-603-54908, po
računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek 11. 5. 2001 ob 7.30 v prosto-
rih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Muta

Št. 1/01 Ob-46679
1. Naročnik: Občina Prevalje.
2. Naslov naročnika: Trg 2a, 2391

Prevalje, tel. 02/824-61-00, faks
02/824-61-24.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Prevalje v
letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Prevalje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vo-
rančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-39-220, 041/657-675, faks
02/88-39-236, kontaktna oseba Hinko An-
drejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka Po-
hovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, ŽR 50106-603-54908, po
računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 9. 5. 2001 ob 13. uri v pro-
storih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Prevalje

Št. 1/01 Ob-46680
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska cesta

7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.
02/887-14-01, faks 02/887-12-85.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Radlje ob
Dravi v letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Radlje ob Dravi.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vo-
rančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-39-220, 041/657-675, faks
02/88-39-236, kontaktna oseba Hinko An-

drejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka Po-
hovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati na Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, ŽR 50106-603-54908, po računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mari-
borska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, tajniš-
tvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek 11. 5. 2001 ob 10.30 v pro-
storih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 1/01 Ob-46681
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova 5, 2390

Ravne na Koroškem, tel. 02/870-55-10,
faks 02/870-55-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Ravne na
Koroškem v letih 2001 in 2002.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Ravne na Koroškem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontak-
tna oseba Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati na Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, ŽR 50106-603-54908, po računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem,
tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 10. 5. 2001 ob 7.30 v pro-
storih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1/01 Ob-46682
1. Naročnik: Občina Ribnica na Po-

horju.
2. Naslov naročnika: Ribnica na Po-

horju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.
02/888-05-56, faks 02/888-05-58.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Ribnica
na Pohorju v letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Dela bodo oddana po sklopih: gozdne ce-
ste na območju ZGS OE Maribor in OE
Slovenj Gradec. Ponudba se lahko nanaša
na en ali oba sklopa.

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Občine Ribnica na Pohorju.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za goz-
dove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Voran-
čev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-39-220, 041/657-675, faks
02/88-39-236, kontaktna oseba Hinko An-
drejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka Pohov-
nikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, ŽR 50106-603-54908, po
računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ribnica na Pohorju,
Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Po-
horju, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek 11. 5. 2001 ob 13. uri v pro-
storih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto ali po sklopih.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Ribnica na Pohorju

Št. 34405/4 2001 Ob-46683
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10,
faks 02/881-21-18.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Mestne občine
Slovenj Gradec v letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Dela se bodo lahko oddala po sklopih: zim-
sko in letno vzdrževanje. Ponudba se lahko
nanaša na en ali oba sklopa.

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na obmo-
čju Mestne občine Slovenj Gradec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontak-
tna oseba Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT nakazati na Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, ŽR 50106-603-54908, po računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001
do 8.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 8. 5. 2001 ob 12. uri v prosto-
rih občine.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za posamezen sklop ali celoto.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk;
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-46688
1. Naročnik: Vrtec Pedenjped, Ceruto-

va 6, 1000 Ljubljana.
2. Naslov  naročnika:  Vrtec  Pede-

njped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana, tel.
01/549-26-14, 549-26-15, faks
01/528-18-03.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve čiščenja
v organizacijskih oddelkih Vrtca Pede-
njped, Cerutova 6, Ljubljana, in sicer:

Organizacijski Čistilna
oddelek površina m2

Zalog, Cerutova 6 503,78
Zalog, Cerutova 5 703,75
Rjava c. 1 1247,80
blok, Polje c. V/3 67
Vevče, Papirniški trg 5 306,36
Vevče, blok, Papirniški trg 7 187
Sneberje, Šmartinska c. 246 a 240
Novo Polje, c. VI/1 532,57
Dolsko, Dolsko 58 176
Skupaj 3704,06

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Ce-
rutova 6, 1000 Ljubljana in njegove organi-
zacijske enote, razvidne iz gornje tabele.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 30. 6. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva v tajništvu Vrtca Pede-
njped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana. Dodat-
ne informacije o razpisu dobijo zainteresirani
pri Alenki Štepic, tel. 01/549-26-14, oziro-
ma tajništvu vrtca.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 9. 5.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo proti plačilu 15.000 SIT (z
vključenim 19% DDV) na žiro račun št.:
50103-603-45078.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 5. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Pedenjped, Cerutova 6,
1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 5. 2001 ob 13. uri, v Vrtcu Pe-
denjped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z letnim delov-
nim in finančnim načrtom zavoda.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni ponudnik z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik prilo-
ži izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priloži do-
kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, ki ne sme biti
starejši od 30 dni; samostojni podjetnik pri-
loži davčno napoved z bilanco stanja in bi-
lanco uspeha za preteklo leto,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
so usposobljeni za izvajanje del čiščenja
poslovnih prostorov in prostorov vrtcev, ki
imajo ustrezno število delavcev za izvajanje
rednega čiščenja globinskih čiščenj in izde-
lavo zaščitnih premazov in so registrirani za
opravljanje tovrstne dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– sposobnost ponudnika, da javno naro-

čilo izvede sam – 1 točka,
– celovitost in opisa ter skladnost vse-

bine ponudbe z zahtevami naročnika – 1
točka.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Vrtec Pedenjped

Ob-46715
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje
izolaterskih del na napravah bloka
125 MW.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 1731

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 18. 6. 2001
do 31. 8. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje, d.o.o., Nabavna služba, (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 8. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba”, s številko obja-
ve tega javnega razpisa ter navedbo pred-
meta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 8. 5. 2001 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železni-
ci 27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba oziro-
ma dogovor o skupnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik pre-
dložiti tudi:

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– menico za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti – ori-
ginal,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje odprave napak v ga-
rancijski dobi v višini 10% pogodbene vre-
dnosti – original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjeno tabelo cen z navedbo pla-
čilnih pogojev in eventualnih popustov,

– izjavo, da sprejema tehnične pogoje
za demontažo, dobavo in montažo izolacije
na napravah bloka 125 MW,

– pozitivne reference firme za izvajanje
podobnih del na večjih termoenergetskih
objektih v času od 1. 1. 1997 do sedaj;

Kolikor je ponudnik že izvajal podobna
dela tudi pri naročniku in po interni ocenitvi
pri naročniku pade le v razred C dobavite-
ljev oziroma izvajalcev, ne izpolnjuje pogoja
pozitivnih referenc.

– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu 15. 5.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti) – do 90,
– pozitivne reference za izvajanje podo-

bnih del v večjih termoenergetskih objektih
– do 10.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podaja jih Boris Plantan.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-46719
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: PGD/PZI “I. faza
rekonstrukcije industrijske ceste Sušnik
- plato Frančiška”, sklic 1A/12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.

5. Kraj izvedbe: Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno do-
biti pri Cveti Popotnik-Pršo na tel.
03/56-26-144 int. 290.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 2001.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 5. 2001
do 8 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali
Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2001 ob 12. uri na RTH d.o.o.
Trbovlje – na oddelku za investicije.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
opredeljeno.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o urejanju naselij in drugih po-
segov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 21. 7. 2001.

Odločitev bo sprejeta najkasneje do
5. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– fiksnost cen do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Ob-46722
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: ureditveni načrt
“RESNICA”, sklic 1A/12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.

5. Kraj izvedbe: Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno do-
biti pri Cveti Popotnik-Pršo na tel.
03/56-26-144 int. 290.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 2001.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 5. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali
Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2001 ob 10. uri na RTH d.o.o.
Trbovlje - na oddelku za investicije.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
opredeljeno.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o urejanju naselij in drugih po-
segov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 21. 7. 2001

Odločitev bo sprejeta najkasneje do
5. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– fiksnost cen do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 192366 Ob-46746
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov  naročnika:  Celje,  Vrunče-

va 2a, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– sklop A – zemeljska dela za izgrad-
njo in vzdrževanje elektroenergetskih
objektov,

– sklop B – izvajanje posekov pod
elektroenergetskimi vodi.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dovoljeno je oddati ponudbo za posamezen
sklop.

5. Kraj izvedbe: območje Elektro Ce-
lje, d.d.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v letu 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/420-14-77, v sobi 411/IV.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT za posamezen
sklop na žiro račun 50700-601-10238,
sklic na številko 1207, ali na blagajni po-
djetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 5. 2001 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe ali depozit na žiro
račun.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca leta 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za posamezen sklop so navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., An-
drej Černilogar, univ. dipl. inž. el., za sklop
B in Anton Povše, inž. el., za sklop A, tel.
420-10-00.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Elektro Celje, d.d.

Št. 64/969/2001 Ob-46750
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01 474 2432,
tel. 01 474 2433.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obnova antikoro-
zijske zaščite daljnovodov 110, 220 in
400 kV (po prilogi 1 A, kat. 1, ZJN-1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval delne ponudbe po
izbiri ponudnika.

5. Kraj izvedbe: 9 daljnovodov 110,
220 in 400 kV po specifikaciji v razpisnih
pogojih.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 28. 5. 2001
do 20. 10. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Miro Ham.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 11. 5. 2001
do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Haj-
drihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, pre-
vzemnik Katarina Lipovec.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 11. 5. 2001 ob 10. uri,
v dvorani D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjeva-
ti še naslednje pogoje:

1. ponudnik in/ali podizvajalec (tisti, ki
bo izvajal dela) mora imeti kot referenco
izvedeno obnovo AKZ na vsaj enem daljno-
vodu (ali delu daljnovoda) 10 kV ali več po
letu 1991 (vključno) – ponudnik naj navede
številko pogodbe, datum podpisa pogod-
be, naslov projekta-objekta, kjer je dela iz-
vajal in pogodbenega partnerja. Če je po-
godbeni partner ELES, naj navede pogod-
benega predstavnika s strani ELES-a, če je
pogodbeni partner izven ELES-a, naj naroč-
nik pisno potrdi uspešnost,

2. ponudnik mora upoštevati predpisa-
no tehnologijo dela, ki je navedena v tehnič-
nih razpisnih pogojih,

3. garancijski rok za izvedena dela je
minimalno 5 let od zapisniško potrjenega
zaključka del,

4. Rok izvedbe del v skladu s planiranimi
izklopi daljnovodov, ki so navedeno v te-
hničnih razpisnih pogojih,

5. v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mo-
ra izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti,

6. v primeru, da je vrednost ponudbe
nad 50,000.000 SIT mora podati mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal svoje obveznosti do dobavi-
teljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
zapadle do dneva oddaje ponudbe za javni
razpis,

7. ponudnik in/ali podizvajalec (tisti, ki
bo izvajal dela) mora imeti vsak po vsaj 5
redno zaposlenih delavcev kemijske ali sli-
kopleskarske stroke (podati overjeno kopi-
jo spričevala in delovne knjižice),

8. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-

ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da, ZJN:

3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vo-
dnem, energetskem, transportnem in tele-
komunikacijskem področju,

3.4. Oddaja naročila na vodnem, ener-
getskem, telekomunikacijskem in transpor-
tnem področju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: zakoni in predpisi:

1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in

vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred

pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za

gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,

6. Pravilnik o tehničnih predpisih za stre-
lovode,

7. Pravilnik o tehničnih normativih za var-
stvo EEP in naprav pred požarom,

8. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
9. Pravilnik o listinah za sredstva za

delo,
10. Pravilnik o tehničnih normativih za

zaščito NN omrežij in pripadajočih TR po-
staj,

11. Razni standardi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti

imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 6. 2001; 25. 5.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: Sku-
pna ponudbena cena (80%), s strani naroč-
nikov potrjene reference ponudnika ali po-
dizvajalca (izvajalca del) pri izvedbi obnove
AKZ daljnovodov (15%), plačilni pogoji (5%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije

Ob-46757
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: prenos lege grad-
bene parcele avtoceste z deviacijami in
regulacijami in izdelava parcelacijskih
načrtov za avtocestni odsek Bič – Kore-
nitka – kategorija št. 21 – 1B.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: odsek Bič-Korenitka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najkas-

neje v 120 dneh po sklenitvi pogodbe ozi-
roma prevzemu podatkov za izvedbo del.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel (01)
47-88-439, faks (01) 47-88-332. Strokov-
ne informacije posreduje Damijana Bor-
štnar, inž.geod. – DDC, Einspielerjeva 6,
Ljubljana telefon (01) 30 94 203, faks (01)
30-94-213.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 13. 4. 2001 do
18. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 5. 2001 do 8,30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 5.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 410.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupno nastopanje.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
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dni oziroma do 17. 8. 2001. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 27. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: Zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 4. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-46760
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: opravljanje stori-
tev pridobivanja zemljišč in objektov ter
razreševanje problematike rušencev za
potrebe gradnje AC odseka Kronovo –
Smednik – kategorija št. 21 – 1B.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC Kronovo – Smed-
nik.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkas-
neje v 9 mesecih po prejemu ustrezne do-
kumentacije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel (01)
47-88-439, faks (01) 47-88-332. Strokov-
ne informacije posreduje Andreja Polzelnik
Markovič, univ. dipl. prav. – DDC, Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana telefon (01) 30-94-209.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 13. 4. 2001 do
16. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 5. 2001 do 9,30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5.
2001 ob 10. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,700.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupno nastopanje.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 15. 8. 2001. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 26. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 4. 2001.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-46764
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: opravljanje stori-
tev pridobivanja zemljišč in objektov ter
razreševanje problematike rušencev za
potrebe gradnje AC Bič – Korenitka –
kategorija št. 21 – 1B.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC Bič – Korenitka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkas-
neje v 9 mesecih po prejemu ustrezne do-
kumentacije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel (01)
47-88-439, faks (01) 47-88-332. Strokov-
ne informacije posreduje Andreja Polzelnik
Markovič, univ. dipl.prav. – DDC, Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana telefon (01) 30-94-209.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 13. 4. 2001 do
16. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 5. 2001 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5.
2001 ob 11. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,900.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupno nastopanje.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
91 dni oziroma do 15. 8. 2001. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 26. 6.
2001.
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17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 4. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Ob-46789
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana, tel. +386 1 58 75 200,
faks +386 1 52 46 480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitev fi-
zičnega varovanja in receptorske
službe ter gasilsko preventivne službe
(1B, zap. št. 23).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: območje objekta
naročnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev po podpisu pogodbe in njeni
veljavnosti (predvidoma v sredini meseca
junija), trajanje pogodbe tri leta.

8. (a) Naslov  službe  in  oseba,  od
katere  se  lahko  zahteva  razpisno  do-
kumentacijo in dodatne informacije: Ter-
moelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Oddelek
za ekonomiko in javna naročila, I. nad.
soba 29, kontaktna oseba je Jasmin Reb-
selj, tel. +386 1 58 75 247, faks +386 1
58 75 217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure (v tiskani obliki ali na disketi).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne do-
kumentacije je 7.140 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na ŽR št.
50103-601-16504 s pripisom “JR –
storitev fizičnega varovanja in receptorske
službe ter gasilsko preventivne službe”. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o
davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do vključno 17. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo
na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in jav-
na naročila, I. nad. soba 29.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 18. 5. 2001
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna

garancija za resnost ponudbe v višini 5% raz-
pisane vrednosti, ki bo veljavna 1. 7. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
mesečno, naročnik nudi 45-dnevni najkrajši
plačilni rok.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi od-
ločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št.
32/94, 23/97, 9/98); Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS,
št. 64/94); Zakon o varstvu pred požarom
(Ur. l. RS, št. 71/93); Zakon o gasilstvu
(Ur. l. RS, št. 71/93); Pravilnik o pogojih za
izvajanje požarnega varovanja (Ur. l. RS, št.
64/95).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 7. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 1. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji do 65 točk; reference do 19
točk; finančni položaj do 8 točk; certificiran
sistem kakovosti 8 točk.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 1/2001 Ob-46824
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za splošne in prav-
ne zadeve.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vknjižba etažne
lastnine večstanovanjskih hiš katerih in-
vestitorica je bila, do ustanovitve Stano-
vanjskega sklada Občine Maribor, Me-
stna občina Maribor oziroma njeni prav-
ni predhodniki. Storitev je opredeljena v
21. točki priloge I B-storitve Zakona o jav-
nih naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: junij 2001, do-
končanje del november 2004 oziroma do
vknjižbe vseh objektov po Zakonu o zemlji-
ški knjigi in Zakonu o posebnih pogojih za
vpis lastninske pravice na posameznih delih
stavb v Zemljiško knjigo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor. Kontaktna oseba Mari-
ja Tanacek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
razpisne dokumentacije ne postavlja nobe-
nih datumskih omejitev. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslo-
vu naročnika v II. nadstropju soba 212, vsak
dan med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, način plačila je
virmansko ali s položnico na račun Mestne
občine Maribor, št. 51800-630-25505 s
pripisom “vknjižba etažne lastnine“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina, Maribor Me-
stna uprava, Oddelek za splošne in pravne
zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, oziroma v vložišče naročnika, soba št
121/I. nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vu naročnika dne 21. 5. 2001 ob 13. uri v
sejni sobi št 122/I.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik so podrobneje navedeni v
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zemljiški knjigi s podzakon-
skimi akti in Zakon o posebnih pogojih za
vpis lastninske pravice na posameznih delih
stavb v Zemljiški knjigi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od oddaje ponudbe naročniku. Pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 25. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence ponudnika in ponudbena cena.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. april 2001.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,

Oddelek za splošne in pravne zadeve

Št. 260-6/01-1 Ob46862
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks:
05-39-36-300, tel. 05-30-31-811.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: “varstvo pri delu in higie-
na“, storitev pod točko 16 Priloge I A in
storitve pod točko 23, 24 in 27 Priloge I B
Zakona o javnih naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-

vedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Pa-
dlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gori-
ci – tajništvo uprave, tel. (05) 30-31-811,
int. 295.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz točke 9.a

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT + 1.900 SIT DDV, virmansko na ŽR
52000-603-32020 ali gotovinsko pri bla-
gajni zavoda.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 5. 2001 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upra-
ve (po pošti ali osebno)

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2001 ob 11. uri v medicinski knjižni-
ci zavoda (I. nadstopje osrednje stavbe za-
voda)

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: navedeno
v razpisni dokumentaciji

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

15. a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica, vo-
dja javnih naročil (tel. (05) 30-31-811, int.
280).

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 4. 2001.

21. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije: 9. 4.
2001.

Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca

Nova Gorica

Št. 031-01/01-46 Ob-46872
1. Naročnik: Občina Mirna Peč.
2. Naslov naročnika: Trg 2, 8216 Mir-

na Peč, telefon (07) 307-87-06.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi osnovno-
šolskih otrok v občini Mirna Peč s pri-
četkom v šolskem letu 2001/2002 za
dobo treh let, sklic na prilogo I A – 2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Občina Mirna Peč, pre-
voz se izvaja na petih relacijah, najkrajša
relacija znaša 5,1 km, najdaljša pa 17,8
km. Skupna dolžina vseh relacij z upoš-
tevanjem  števila  voženj  na  dan  znaša
164,7 km/dan.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varijantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek
prevozov je 3. 9. 2001 ter velja za celo
šolsko leto. Pogodba bo sklenjena za do-
bo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mirna
Peč, Andrej Kastelic.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja razpisa).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek 3.000
SIT na račun št. 52100-630-40157.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudnik mo-
ra predložiti ponudbo do 11. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216
Mirna Peč.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 5. 2001 ob 14. uri, v prostorih
Občine Mirna Peč.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
hteve.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skadu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: cena 90%, plačilni pogoji 10%, (podro-
bneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Občina Mirna Peč

Št. 40 Ob-46873
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Trboveljska c. 6,

1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-69-790.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oskrba s toplim
obrokom malice za varovance Varstve-
no delovnega centra Zagorje ob Savi,
sklic na prilogo 1B št. 17.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: delno na sedežu ponu-
dnika, delno pri naročniku.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 30. 5. 2001.
Javni razpis velja za obdobje dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sedež Varstve-
neno delovnega centra Zagorje ob Savi, di-
rektorica Ana Režun.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 4. 2001
do 18. 5. 2001, vsak delovnik od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (že vključen
DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR
št. 52720-603-41021.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 5. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Varstveno delovni center Za-
gorje ob Savi, Trboveljska c. 6, 1410 Za-
gorje ob Savi.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
18. 5. 2001 ob 9. uri, v prostorih Varstveno
delovnega centra Zagorje ob Savi, Trbovelj-
ska c. 6, Zagorje ob Savi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bianco menico za re-
snost ponudbe v višini 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti po-
nudbe. Naročnik nudi 30-dnevni rok plači-
la. Podrobnejši pogoji financiranja so opre-
deljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti listinska dokazila, ki morajo biti razvršče-
na po označenih in oštevilčenih ovojih skla-
dno z navodili, določenimi v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba javnega naročila je določena
z Zakonom o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95)
in Pravilnikom o minimalni stopnji izobrazbe
oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 34/95).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: naročilo je urejeno s pogodbo o finan-
ciranju izvajanja socialnovarstvenih storitev
za leto 2001, št. 461-14-095/01.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 6. 2001. Naročnik bo odločitev o
sprejemu ponudb sprejel do 21. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
časovna oddaljenost od VDC-ja.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi

Ob-46876
1. Naročnik: Srednja strokovna in po-

klicna šola Celje.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Ljub-

ljanska cesta 17.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje šol-
skih in poslovnih prostorov (priloga 1A,
št. 14).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti dana za celoten obseg
naročila.

5. Kraj izvedbe: Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od sklenitve po-
godbe za obdobje enega leta. Naročnik ima
možnost oddati naročilo v skladu z 2. točko
97. člena ZJN-1. Časovna razmejitev in tra-
janje storitve je razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ljubljanska ce-
sta 17, tajništvo šole.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delovnih dneh
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, žiro račun
50700-603-30367, sklic na št. 759901.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ljubljanska c. 17, Celje, tajniš-
tvo šole.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:  17. 5. 2001  ob  13.  uri,  Ljubljan-
ska c. 17, učilnica 1B.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava, da podjetje ali
samostojni podjetnik ni predmet sodne pre-
iskave (ostalo določeno v razpisni dokumen-
taciji).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do

30. 6. 2001, odločitev bo sprejeta predvi-
doma do 31. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: število
in zahtevnost dodatno ponujenih storitev,
cena storitev, kadrovska struktura, plačilni
pogoji (kot v razpisni dokumentaciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

SSP šola Celje

Ob-46881
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Komunalna direkcija v imenu konzorcija CE-
GOR.

2. Naslov naročnika: Slovenska 40,
2000 Maribor, faks 02/25-26-551, tel.
02/22-01-417.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije za pridobitev loka-
cijskega dovoljenja za objekte predela-
ve ločeno zbranih bioloških odpadkov
projekta CEGOR.

Obseg izdelave projektne dokumentaci-
je je:

– izdelava idejnih zasnov v variantah,
– izdelava predinvesticijske zasnove,
– izdelava zazidalnega načrta na obmo-

čju lokacije,
– izdelava idejnega projekta,
– izdelava investicijskega programa in

študije izvedbe nenameravane investicije,
– izdelava celovitega poročila o vplivih

na okolje,
– izdelava tenderja za izdelavo PGD, PZI

in izvedbo del.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se ne bo izvajalo v sklopih.

5. Kraj izvedbe: Maribor z bližnjo oko-
lico.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek: 29. 6.
2001, dokončanje: 25. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Maribor, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, 2000 Maribor – Janez
Ekart, univ. dipl. inž., tel. 02/22-01-417
ali 041/736-872, faks 02/252-65-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati v roku 14 dni
od datuma objave javnega razpisa, med 8.
in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen), z nakazilom na žiro račun Mestne ob-
čina Maribor, št. 51800-840-070-62233,
sklicna številka 0809 (predelava odpadkov
CEGOR).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati najkasneje do srede, 23. maja
2001 do 10. ure.
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Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ponudba – ne odpiraj,
projekt CEGOR – Izdelava projektne doku-
mentacije za pridobitev lokacijskega dovo-
ljenja za objekte predelave ločeno zbranih
bioloških odpadkov”.

Na ovojnici morajo biti navedeni tudi
naslednji podatki o ponudniku: ime, naslov,
št. telefaksa in telefona.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Komu-
nalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Mari-
bor – glavna pisarna, soba 210/II.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. maj 2001 ob 12. uri, v prostorih
Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40, I.
nadstropje – sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

a) za resnost ponudbe:
– znesek finančnega zavarovanja: 5%

ponudbene vrednosti,
– vrsta finančnega zavarovanja: garanci-

ja slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: 65

dni.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: ponu-
dnik mora naročniku omogočiti odlog plači-
la minimalno 60 dni od datuma prejema
računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da bo
ponudnik nastopal s podizvajalci mora v po-
nudbi priložiti kopije sporazuma o skupnem
nastopu. Vsi partnerji morajo biti neomejeno
(solidarno) odgovorni za izvedbo pogodbe-
nih del, skladno s pogoji pogodbe.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v ponud-
bi predložiti: veljavno registracijo, odločbo
o opravljanju dejavnosti, potrdilo sodišča,
da proti ponudniku ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečaja ali likvidacije, potr-
dilo sodišča, da proti ponudniku ni bila izda-
na pravnomočna sodna odločba, potrdilo o
poravnanih davkih, BON 1+2 ali BON 3,
predložiti mora reference, potrdilo inženir-
ske zbornice Slovenije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93 in 1/96),

– Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96),

– Zakon o urejanju naselij in drugih po-
segov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 44/97),

– Zakon o splošnem upravnem postop-
ku (Ur. l. RS, št. 80/99),

– Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),

– Uredba o enotni metodologiji za izde-
lavo programov za javna naročila investicij-

skega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98,
43/99),

– Uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaže-
nja (Ur. l. RS, št. 35/96),

– Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnič-
ne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 40/98),

– Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l.
RS, št. 5/00),

– Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l.
RS, št. 84/98),

– Uredba o vrstah posegov v okolje, za
katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Ur. l. RS, št. 66/96),

– Uredba o spremembah in dopolnitvah
uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere
je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l.
RS, št. 12/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne vsaj 60 dni od datuma oddaje po-
nudbe, predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 7. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena – 30 točk,
b) reference – 60 točk,
c) roki – 5 točk,
d) finančna usposobljenost ponudnika

– 5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100.
Podrobnejši način vrednotenja in merila

vrednotenja so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 50-336-32/01 Ob-46914
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: odvoz, pranje, li-
kanje in dostava perila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:/

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova
51.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 30. 6. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Inštitut za
rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana,
Servisna služba, dodatne informacije An-

drej Sobočan, tel. 01/47-58-246, razpi-
sna dokumentacija se lahko zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 16.
maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripi-
som razpisna dokumentacija perilo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 23. maja
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Servi-
sna služba, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 23. maja 2001 ob 13. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljublja-
na, Linhartova 51.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v velikosti 10% razpisane vre-
dnosti s pooblastilom za izpolnitev menice.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 5. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb : najniž-
ja cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:/

19.Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. april 2001.

Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 50-336-34/01 Ob-46915
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: danica.snoj@ma-
il.ir-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: varovanje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:/

5. Kraj izvedbe; Ljubljana, Linhartova
51.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 30. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, Slu-
žba za splošne zadeve, dodatne informacije
Danica Snoj, tel. 01/47-58-106, razpisna
dokumentacija se lahko zahteva osebno ali
pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 10.
maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 3.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripi-
som razpisna dokumentacija varovanje.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 16. maja
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Služba
za splošne zadeve, Linhartova 51, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 16. maja 2001 ob 13. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljublja-
na, Linhartova 51.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v višini 800.000 SIT s pooblasti-
lom za izpolnitev menice.

12. Pogoji financiranja in plačila
in/alisklicevanje na določila v predpisih:
plačilni rok je merilo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba javnega naročila je vezana na
izvajalca, ki ima licenco za varovanje po
zakonu o zasebnem varovanju in o obvez-
nem organiziranju službe varovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zasebnem varovanju in o ob-
veznem organiziranju službe varovanja (Ur.
l. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 28. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 80 točk,

– ugodni plačilni pogoji – 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. april 2001.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Ob-46916
1. Naročnik: Medobčinski zavod za var-

stvo naravne in kulturne dediščine Piran.
2. Naslov naročnika: Trg bratstva 1,

6330 Piran – Pirano, tel. 05/673-15-38,
faks 05/673-15-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po porilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba zaščit-
nih arheoloških raziskav na trasi AC Kla-
nec – Ankaran, na najdiščih: Gabrovica,
Na Vrhu.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki lahko podajo ponudbe tudi za po-
samezna najdišča, vendar morajo za vsako
posamezno najdišče ponuditi celotno razpi-
sano storitev.

5. Kraj izvedbe: Trasa AC Klanec–Anka-
ran: Gabrovica, Na Vrhu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: Gabrovica: 3 me-
sece; Na Vrhu: 5 mesecev, takoj po podpi-
su pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Medobčinski
zavod za varstvo naravne in kulturne dedi-
ščine Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran –
Pirano, (tajništvo, Alenka Pišek), tel.
05/673-15-38, faks 05/673-15-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potr-
jeno dokazilo o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51410-603-30512, s pripisom
“JR ZAR AC”, pripisati davčno številko.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Medobčinski zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Piran, Trg
bratstva 1, 6330 Piran – Pirano, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 5.
2001 ob 10. uri, v prostorih naročnika, Trg
bratstva 1, 6330 Piran, 2. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vre-
dnosti in jo naročnik lahko vnovči v lastno
dobro.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potr-
ditve situacije in uradnega prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki
nastopa kot skupina izvajalcev in bo izbran
kot najugodnejši, nosilec posla biti obvezno
oseba, registrirana in kvalificirana za izvaja-
nje arheoloških raziskav.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni od dneva za oddajo ponudbe, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 10. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:

Ponder

1. Reference ponudnikov (R) 0,5
2. Kadri za izvedbo razpisanih del (K) 0,6
3. Opremljenost ponudnikov (O) 0,1
4. Ponudbena cena (C) 0,5

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)

K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)

O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)

Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)

T = skupne točke ponudnika
Ponudbena cena ponudnika se točkuje

po naslednji formuli:

Ci – CnCt = 30 x (1 - (———————))
Cn

Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i

Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena

Najugodnejša ponudba je tista, ki do-
seže največje število točk (T) po sledeči
formuli:

T = 0,5 x R + 0,6 x K + 0,1 x O + 0,5 x Ct

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo morebitne druge
informacije o naročilu posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najka-
sneje 5 dni pred rokom za predložitev po-
nudb na naslov: Medobčinski zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine, Trg
bratstva 1,  6330  Piran – Pirano,  s  pri-
pisom “Vprašanje v zvezi z javnim naroči-
lom JR ZAR AC”.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.
Medobčinski zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine Piran

Ob-46921
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Ljubljana Dunajska 106.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

Ljubljana, tel. 01/589-73-300, faks
01/58-97-347.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: čiščenje in raz-
plinjevanje rezervoarjev za naftne deri-
vate in cevovodov – 16A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Celje, Rače, Lendava,
Ortnek, Zalog, Sermin pri Kopru in Kočev-
ska Reka.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v obdobju enega
leta, od dneva pravnomočnega sklepa o od-
daji naročila, do izteka veljavnosti pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije, na katerem mora-
jo biti navedeni osnovni podatki o ponudni-
ku (naziv, naslov, davčna št., telefon in faks).

Kontaktna oseba: Škerjanc Vanda, (tel.
07/589-73-17).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na ŽR Zavoda, št.
50101-603-42-300 pri APP Ljubljana s pri-
pisom “čiščenje rezervoarjev za ND, ali pri
blagajni Zavoda.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti s priporo-
čeno pošiljko na naslov Zavoda, ali bodo
osebno oddane v tajništvu do vključno
11. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana – tajniš-
tvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 5. 2001 ob 13. uri, v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana – 7. nadstropje – sejna soba.

11. Navedba financiranja zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega ŽR.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejav-
nosti: razvidno v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritve: ponudniki morajo izpolnjevati pogoje
iz Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98) in Pravilnika o spremem-
bah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 45/00) in upoš-
tevati določila veljavnega Zakona o varstvu
okolja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: od dneva oddaje po-
nudbe do dneva veljavnosti enoletne po-
godbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, rok izvedbe 15%, referen-
ce 10% in odzivni čas 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 316-3/01 Ob-46923
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo, Agencija Republike Slovenije za učin-
kovito rabo energije, (nadalje: naročnik).

2. Naslov naročnika: Dimičeva 12, Ljub-
ljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91, e-pošta: info.aure@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: javni razpis za
oddajo naročila storitev po odprtem po-
stopku za: vodenje projekta Energetsko
svetovanje za občane – ENSVET za leto
2001.

V Sloveniji se naprekinjeno od leta 1992
izvaja projekt Energetsko svetovanje za ob-
čane. Projekt pomeni eno najpomembnej-
ših programskih aktivnosti za učinkovito ra-
bo in obnovljive vire energije v široki rabi.
Z dejavnostjo svetovanja občanom, ki se
izvaja preko organizirane energetsko sve-
tovalne mreže - ENSVET v 34 krajih po celi
Sloveniji, se pomembno vpliva na učinkovi-
to rabo energije v gospodinjstvih. Z nada-
ljevanjem tega projekta želi naročnik odda-
ti naročilo za storitev vodenja projekta za
leto 2001. Za način izvajanja so uveljavlje-
ne posebne zahteve, ki so določene s Po-
slovnikom o delovanju energetsko sveto-
valne mreže ENSVET. Z njim so storitve
opredeljene za posebno dejavnost, kar po
prilogi 1B ZJN-1 ustreza kategoriji št. 27.
druge storitve. Naloga vodenja projekta ob-
sega strokovni nadzor in koordinacijo ak-
tivnosti v celotni mreži ter zagotavljanje na-
ročniku, da opravlja aktivni in stalni nadzor
izvajanja opravil. Cilj vodenja je nemoteno
in kakovostno opravljanje storitev v ener-

getsko svetovalni mreži – ENSVET. Nalo-
ga je natančno opredeljena v posebnem
dokumentu (Terms of Reference) razpisne
dokumentacije. Dokument vključuje obseg
enoletnih aktivnosti. S programom del v
ponudbi ponudnik podrobneje opredeli ob-
seg opravil za obdobje enega leta in pred-
stavi način izpolnitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je le ponudba za celoten obseg
storitve.

5. Kraj izvedbe: koordinacija dela za 34
svetovalnih pisarn in na terenu na območju
cele Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka je z dnem sklenitve pogodbe.

Javni razpis se izvaja za oddajo naročila
za leto 2001/2002, za obdobje izvajanja
projektne naloge do 28. 2. 2000. V skladu
s 16. členom Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00) in Uredbo o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o zača-
snem financiranju Republike Slovenije v ob-
dobju januar-marec 2001 je oddaja naroči-
la pogojena z razpoložljivimi sredstvi (do
30. 4. 2001). V primeru, da do časa
sklepanja pogodbe ne bo sprejet proračun
Republike Slovenje za leto 2001, bo naro-
čilo oddano na osnovi najugodnejše ponud-
be do obsega zagotovljenih sredstev zača-
snega financiranja oziroma v višini sredstev
7,8 mio SIT. V tem primeru bo po sprejetju
proračuna Republike Slovenije za leto 2001
z aneksom dokončno določen celoten ob-
seg in rok izvedbe javnega naročila.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je po tej objavi brezplačno na
razpolago na agenciji vsak dan od 9. do 15.
ure, kontaktna oseba Marica Turk, ali na
spletni strani: www.mgd.si/aure, oziroma jo
lahko naročite: s pisnim zahtevkom na na-
slov agencije ali po faksu 01/300-69-91.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za pred-
ložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: interesentom za pripravo
ponudbe je na razpolago brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: rok za predložitev
ponudb na naslov agencije je četrtek, dne
10. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudba mora biti oddana v
zapečateni ovojnici na naslov: Agencija
RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana. Ponudnik uporabi obra-
zec Povabilo k oddaji ponudbe ali navede
ustrezno na ovojnici. V spodnjem levem ko-
tu na prednji strani kuverte mora biti jasno
razviden pripis “Ponudba za ENSVET– ne
odpiraj!“.

Na hrbtni strani mora biti označen točen
naslov pošiljatelja in odgovorne osebe za
ponudbo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo
v prostorih Agencije RS za učinkovito rabo
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. SU 040801/01-1 Ob-46480
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Ptuj, Krempljeva

ulica 7, 2250 Ptuj, faks 02/772-01-71.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material.
(b) Kraj dobave: Ptuj, Krempljeva 7.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna celo leto. Sposobnost se prizna
za 3 leta, pogodba za dobavo blaga bo
sklenjena za vsako leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče na Ptuju, Krempljeva 7, pri sekretarju
sodišča, na zahtevo pa tudi po pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame do poteka roka
za prejem prijav za sodelovanje v razpisu.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave za sodelovanje v razpisu se
sprejema do 4. 5. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je potrebno predložiti na
naslov naročnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: na-
ročnik ne bo zahteval finančnih zavarovanj.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo naročila po dobavi, 30 dni po prejemu
računa.

energije, Dimičeva 12, Ljubljana, v četrtek
dne 10. 5. 2001 ob 13.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zava-
rovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo naročilo financiral iz proračunske po-
stavke 2114 6102, konta 4021, na osnovi
izkazanih opravil izvajalca oziroma opravil v
energetsko svetovalni mreži, v skladu z Za-
konom o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99), na osnovi zagotovljenih sredstev
ustrezno navedbam v 7. točki te objave in
skladno s sprejetim zakonom o izvrševanju
proračuna RS za leto 2001.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudba sku-
pine ponudnikov je mogoča. Vendar morajo
biti priložena ustrezna zagotovila o spreje-
manju medsebojnih obveznosti v ustrezni
pravni obliki (pogodba) v primeru pridobitve
naročila, pri čemer do naročnika odgovarja
pravna oseba, ki ji pripada vodja projekta.
Skladno tretjemu odstavku 41. člena ZJN-1
mora ponudnik v ponudbi posebej potrditi
sprejem teh pogojev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji se preverijo
po priloženih dokazilih ustrezno 42. in
43. členu oziroma skladno 41. členu
ZJN-1. Ponudnik mora v ponudbi prikazati
ustrezno poslovno usposobljenost in spo-
sobnost projektne izvedbe tega naročila,
posebej način izvajanja vodenja energet-
sko svetovalne mreže.

Skladno s petim odstavkom 23. člena
ZJN-1 in določilom sprejetega Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2001 bo
naročnik za oddajo naročila od ponudnika
zahteval bančno garancijo za dobro izved-
bo posla.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik v ponudbi mora navesti imena osebja
in strokovne kvalifikacije oziroma ustrezne
reference, kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji. Imenovan mora biti vodja projek-
ta, ki bo odgovoren za izvedbo storitve. Na-
veden mora biti obseg delovnega časa po
osebah projektnega tima, ki bo namenjen
za opravljanje naročene storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega ve-
lja ponudba, se smatra do dne, ko po po-
stopku izvedbe javnega razpisa odstop od
ponudbe ni možen, razen v primeru umika
ponudbe. Umik ponudbe je možen na enak
način kot predložitev (ob oznakah na ovojni-
ci: “Umik” – “Ponudba za ENSVET”) do ro-
ka za predložitev ponudbe. Predvideni rok

odločitve o sprejemu ponudbe je 25 dni od
odpiranja ponudb oziroma v skladu z izved-
benimi pogoji postopka.

17. Merila za ocenitev ponudb: kriteri-
ji in merila se nanašajo na odnos med pro-
računskimi stroški in vsebino ponujenega
programa (aktivnosti), ki prepričljivo omo-
goča uspešno izvedbo projekta. Za obve-
zen pogoj se smatra načrtovanje glavne
aktivnosti – storitve energetskih svetoval-
cev, ki je ustrezno razpisanemu glavnemu
cilju. Naročnik bo zato ocenjeval pomožne
aktivnosti v programu del ponudbe in do-
delil ustrezno število točk. Analizirana bo
vsebina (obseg, kakovost) pomožnih aktiv-
nosti, kot bodo predstavljene v ponudbi,
kako zagotavljajo učinkovito delo in doseg
glavnega cilja projekta.

Naročnik bo izbral ekonomsko najugo-
dnejšo ponudbo. Opravil bo pregled in oce-
nil vsako od ponudb po naslednjih merilih:

– delež stroškov vodenja, do 30 točk:
število točk, ki jih prejme ponudnik, se izra-
čuna tako, da vrednost stroškov (cene) za
to aktivnost, kot so razvidni po ponudbi iz
specifikacije predračuna (proračuna projek-
ta), vrednoti glede na najugodnejšo vre-
dnost. Vsaka ponudba prejme ustrezno šte-
vilo točk glede na razmerje med najugo-
dnejšo in ponujeno vrednostjo,

– sposobnost, usposobljenost ponudni-
ka, do 15 točk: upošteva se ocena poslov-
ne sposobnosti za izvajanje in reference na
področju, ki je predmet naročila,

– usposobljenost projektnega tima iz-
vajalca, do 15 točk: upošteva se strokov-
nost in reference na področju, ki je pred-
met naročila. Naročnik bo ocenjeval pro-
jektni tim tudi po primerni razpoložljivosti
za ustrezno kakovostno opravljanje posa-
meznih aktivnosti,

– tehnične prednosti, do 20 točk: upoš-
tevan bo obseg in porazdelitev promocij-
skih aktivnosti, inovativnost, informacijska
podpora, kakovost dodatnega usposablja-
nja, druge konkurenčne prednosti po po-
nudbi,

– organizacijska učinkovitost; do 20
točk: upoštevani bodo vplivni elementi izva-
janja: koordinacija med akterji, strokovni
nadzor in vodstvene aktivnosti do svetoval-
cev, komunikacije, dokumentiranje in shra-
njevanje dokumentacije, izvajanje admi-
nistrativno finančnih opravil.

Največji možni zbir je 100 točk. Izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba, ki
je ponudba z največjim zbirom točk.

Iz ocenjevanja ponudb po navedenih me-
rilih bo izločena vrednost (cena) dodatnih,
posebnih aktivnosti, ki jih ponudnik lahko
ponudi za namen povečanja kakovosti ener-
getskega svetovanja izven obsega osnov-
nega proračuna projekta. V ponudbi morajo
biti prikazane posebej. Kolikor bo naročnik
lahko ocenil, da so ponujene pomožne ak-
tivnosti sprejemljive in obenem glede na
strošek relativno nadpovprečno doprinese-
jo ali dodajajo vrednost projektu, bodo lah-
ko upoštevane v oceni tehničnih prednosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da v pri-
meru utemeljene neizbire najugodnejšega
ponudnika ali neuspelega razpisa po odpr-
tem postopku odloči, da bo nadaljeval po-
stopek razpisa s pogajanji, brez ponovitve
(predhodne) objave, na osnovi v tem razpi-

su predloženih pravilnih ponudb s ponudni-
ki, za katere je bila dosežena zbirna ocena
preko 50 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o razpisu lahko
dobite na agenciji, pojasnila po tel.
01/300-69-94, vsak delovni dan od 9. do
12. ure do roka za oddajo ponudb.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2001.

Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije
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9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za prodajo pred-
meta javnega naročila. Ponudnik ne sme
biti v stečaju, imeti mora poravnane vse dav-
čne in druge z zakonom določene obvezno-
sti. Podrobnejše zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be do 7. 6. 2001. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo predvidoma 12. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 145 Ob-46505
1. Naročnik: Vzgojno-varstveni zavod

kurirček Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska 7 a,

1370 Logatec, tel./faks 01/754-14-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v skladu s 3. odstavkom
19. člena ZJN-1:

(b) Kraj dobave: Logatec centralni vr-
tec, Enota Tabor Logatec, Enota Hotedrši-
ca, Enota Rovte.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje skupine oziroma sklope:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe,
4. jajca,
5. jušne zakuhe in testenine,
6. kruh in pekovski izdelki,
7. pecivo (sladko, ocvrto),
8. čaji,
9. paštete,
10. zamrznjena zelenjava,
11. ostala zamrznjena živila,
12. sveže sadje in zelenjava,
13. suho sadje,
14. konzervirana živila,
15. sadni sirupi in sokovi,
16. ostala osnovna živila,
17. dodatki jedem in namazi,
18. ostala posamezna živila- pizze,
19. ostala posamezna živila- jabolka,
20. ostala posamezna živila- krompir,
Ponudniki lahko konkurirajo na en sklop

oziroma skupino, za več sklopov oziroma
skupin oziroma za vse skupaj po skupinah
oziroma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 1. 6. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Vzgojno-varstveni za-
vod Kurirček Logatec, Notranjska 7 a,1370
Logatec, tajništvo.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
26. 4. 2001 vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
50110-603-54084.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 4. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vzgojno-varstveni zavod Kurirček
Logatec, Notranjska 7 a, 1370 Logatec.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranje.

9. Prijavna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6. mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

– da ponudnik nudi 30. dnevni plačilni rok,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga

fco skladišče naročnika – razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z

oskrbo javnih zavodov oziroma drugih pro-
računskih porabnikov,

– da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 18. 5. 2001, 22. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: VVZ Kurirček Logatec, ravnatelj Ber-
narda Treven, tel. 754-14-02.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Vzgojno-varstveni zavod Kurirček
Logatec

Št. 66-2/2001 Ob-46579
1. Naročnik: Osnovna šola Otočec.
2. Naslov naročnika: Šolska c. 20,

8222 Otočec, tel. 07/30-99-900, faks
07/30-99-902, e-naslov: o-otocec.nm@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Otočec.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje skupine oziroma sklope:

1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: perutnina in perutninski iz-

delki,
4. skupina: ribe in ribji izdelki,
5. skupina: zamrznjeni izdelki, zamrznje-

na zelenjava,
6. skupina: kruh in pekovski izdelki,
7. skupina: jušne zakuhe in testenine,
8. skupina: domače sadje,
9. skupina: uvoženo sadje,
10. skupina: suho sadje,
11. skupina: sveža zelenjava,
12. skupina: sokovi in sirupi,
13. skupina: splošno prehrambeno blago,
14. skupina: čaji,
15. skupina: konzervirana živila,
16. skupina: osnovna živila,
17. skupina: jajca,
18. skupina: drugo nerazporejeno blago.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno sku-

pino ali sklop, za več skupin ali sklopov ali
vse skupaj. Sposobnost ponudnikov bo priz-
nana po skupinah oziroma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 1. 6. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: OŠ Otočec,
Šolska c. 20, 8222 Otočec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
26. 4. 2001, vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR šole:
52100-603-30122.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 3. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Otočec, Šolska c. 20, 8222
Otočec.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: men-
ica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe v skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo,

– da ima zahtevane izkušnje z dostavo
blaga javnim zavodom ali drugim uporabni-
kom,

– da  zagotavlja  zahtevane  količine
blaga,

– da  zagotavlja  kontrolo  kakovosti
blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 16. 5. 2001, 20. 5. 2001.
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12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: OŠ Otočec, Mojca Miklič.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Osnovna šola Otočec

Št. 312/01 Ob-46580
1. Naročnik: Osnovna šola Gustava Šili-

ha Maribor.
2. Naslov naročnika: Majcigerjeva 31,

2000 Maribor, tel. 02/429-25-21, faks
02/429-25-25.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje skupine oziroma sklope:

1. skupina: pekovski izdelki,
2. skupina: moka in testenine,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: meso in mesni izdelki,
5. skupina: perutnina in izdelki,
6. skupina: ribe,
7. skupina: zamrznjena prehrana,
8. skupina: sadje in zelenjava,
9. skupina: južno sadje in zelenjava,
10. skupina: sokovi in sirupi,
11. skupina: olja,
12. skupina: razna prehrana,
13. skupina: jajca.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno sku-

pino oziroma sklop, na več skupin (sklopov)
ali na vse skupaj. Sposobnost in usposob-
ljenost bo ponudnikom priznana po skupi-
nah oziroma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 1. 6. 2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: tajništvo Osnov-
ne šole Gustava Šiliha Maribor, Majcinger-
jeva 31, 2000 Maribor; Kristjan Stergar,
član strokovne komisije za vodenje postop-
ka oddaje javnega naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave pa
do 26. 4. 2001, vsak dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
51800-603-30164, sklicna številka 0514.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 4. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Gustava Šiliha Ma-
ribor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo,

– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z
oskrbo javnih zavodov oziroma drugih pro-
računskih porabnikov,

– da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 18. 5. 2001;
odločitev o ponudbah 22. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Gustava Šiliha Mari-
bor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor, tel.
02/429-25-21.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo predhodnega razpi-
sa.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Osnovna šola Gustava Šiliha
Maribor

Št. 01 Ob-46730
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Julija

Polca Kamnik.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241
Kamnik, 01/83-18-600, faks
01/83-18-699, e-mail: zdkamnik@s5.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zoboz-
dravstveni material – letne dobave v skla-
du s 3. točka 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Kam-
nik.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi vsaj 30%
vseh razpisanih vrst artiklov.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2001, zaključek dobave 30. 6. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: ZD dr. Julija Pol-
ca Kamnik, tajništvo, Sonja Sitar, Novi trg
26, Kamnik, dodatne informacije e-mail:
zdkamnik@s5.net, tel. 01/83-18-600,
Branka Sušnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (z DDV)., ŽR
50140-603-57317.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 8. 5. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa bančna
garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
30 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 6. 2001, odločitev 18. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

ZD dr. Julija Polca Kamnik

Št. 02 Ob-46731
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Julija

Polca Kamnik.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

dr.Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241
Kamnik, 01/83-18-600, faks 01/83-18-699,
e-mail: zdkamnik@s5.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski material – letne dobave v skladu s
3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Kam-
nik.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – posamezno za: a) laboratorijski mate-
rial za diagnostiko in b) drug potrošni labo-
ratorijski material.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2001, zaključek dobave 30. 6. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: ZD dr. Julija Pol-
ca Kamnik, tajništvo, Sonja Sitar, Novi trg
26, Kamnik, dodatne informacije e-mail:
zdkamnik@s5.net, tel. 01/83-18-666, Ines
Papler, dipl. inž. živ. teh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (z DDV), ŽR
50140-603-57317.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 8. 5. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa bančna
garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
30 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 13. 6. 2001, odločitev 18. 6.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

ZD dr. Julija Polca Kamnik

Ob-46736
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/3321-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pralna
sredstva z dozirno tehniko, čistilna sred-
stva in pripomočki po skupinah iz razpi-
sne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko dobijo priznano
sposobnost za eno skupino, za več skupin
ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 1. 6. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska ceta 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Kočevar Ire-
na, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30372 pri APP Novo mesto,
sklic na št. 202/01, pred dvigom doku-
mentacije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 7. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,

Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na-
bavna služba. Prijava in ponudba morata biti
označeni z: “Ne odpiraj – prijava “ali Ne
odpiraj – Ponudba”, s številko objave tega
razpisa in z navedbo predmeta naročila, ter
s popolnim naslovom ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali akceptni nalog.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika, razloženo,

– da ima ponudnik enega od standardov
kakovosti ISO 9000,

– da izpolnjuje druge pogoje iz razpisne
dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 6. 6. 2001; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 12. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: a) naj-
nižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: lahko se zahtevajo samo pisno, na-
bavna služba Splošne bolnišnice Novo me-
sto.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 4/2001 Ob-46743
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski pripomočki – v skupni letni ocenjeni
vrednosti 470,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav po podpisu pogodbe, stalne sukcesiv-
ne dobave na podlagi sprotnih naročil na-
ročnika v obdobju 3 let, predvidoma od 1. 7.
2001 dalje.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR – medicinski pripomočki”, pripisati
davčno številko.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 8. 5. 2001, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica, nabavna slu-
žba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gra-
dec.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad vrednostjo 25,000.000 SIT
pa bančna garancija – v II. fazi.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa scon-
ta dnevno.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da ima potrdilo Urada RS za zdravila

pri MZ o vpisu v register dobaviteljev medi-
cinskih pripomočkov ali potrdilo Urada RS,
da je v postopku pridobitve registracije;

– da ima potrdilo Urada RS za zdravila
pri MZ o vpisu vseh ponujenih izdelkov v
register medicinskih pripomočkov ali potr-
dilo Urada RS, da je/so v postopku pridobi-
tve registracije oziroma izjavo, da bo prido-
bil dovoljenje za uvoz neregistriranih izdel-
kov (CE certifikat);

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza (19. člen ZJN-1);

– da zagotavlja dobavo razpisnih vrst in
količin izdelkov, na katere se prijavlja;

– da ponuja izdelke, ki ustrezajo tehnič-
nim in kakovostnim zahtevam naročnika
(opredeljeno v razpisni dokumentaciji);

– da nudi 60-dnevni plačilni rok z 0,05%
cassa sconta dnevno;

– da zagotavlja dobavni čas največ do
14 dni, v urgentnih primerih dostava 24 ur,

– da bo dostava fco skladišče bolnišnič-
na lekarna – razloženo;

– da bo predložil vzorce blaga (če bo to
zahtevano);

– da bo ob podpisu pogodbe predložil
bančno garancijo za zavarovanje dobre iz-
vedbe pogodbenih obveznosti – v II. fazi.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 19. 6. 2001 do
10. ure. Kandidati bodo obveščeni o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe v najkrajšem roku
po javnem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena izdelka.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN - 1).
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14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodna objava v Ur. l.
RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44722.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 2 Ob-46777
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material, čistilna sredstva in potro-
šni material.

(b) Kraj dobave: posamezne pošte na
celotnem območju Republike Slovenije.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila večjim po-
nudnikom po regionalnem principu – po po-
slovnih enotah.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Pošta Slovenije,
d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, faks 449-23-79, Peter Ho-
meter.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-610-180, 15.000
SIT z virmanom.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 7. 5. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna
služba, Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija, če je vrednost ponudbe ve-
čja od 25 mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejema računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora imeti ve-
ljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
proti ponudniku ne sme biti uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne in druge prisilne
odločbe; v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ne sme biti izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila; ponudnik
mora imeti poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi; imeti mora veljav-
no dovoljenje pristojnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila; ponudnik mora predložiti BON 1 in

BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja in potr-
dilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov ži-
ro račun, da le-ta ni bil blokiran v preteklih 6
mesecih (velja za ponudnike, ki ne predloži-
jo obrazca BON 2 ali BON 3); ponudnik
mora imeti prihodke od prodaje enake ali
večje od 150 mio SIT; ponudnik mora raz-
polagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivost-
mi in je v zadnjih treh letih dobavljal blago
najmanj petim naročnikom, ki imajo vsaj po
trideset lokacij; ponudnik ne sme dati zava-
jajočih podatkov; zagotavljati mora zahteva-
ne letne količine za vse razpisane vrste bla-
ga iz prilog; nudi 30-dnevni plačilni rok; do-
stava je fco naročnik – pošte na celotnem
območju Republike Slovenije; ponudnik mo-
ra zagotavljati izhodno kontrolo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 9. 7. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 19 z dne
16. 3. 2001, Ob-44923.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-46878
1. Naročnik: Center Dolfke Boštjančič,

Draga, 1292 Ig.
2. Naslov naročnika: Center Dolfke

Boštjančič, Draga, 1292 Ig, tel.
01/420-26-71, faks 01/420-26-26.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop: živila po skupinah od 1 do 12:
1. skupina: ribe in ribji izdelki (okvirna

vrednost: 890.000 SIT),
2. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-

na vrednsot: 15,800.000 SIT),
3. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-

na vrednost: 7,000.000 SIT),
4. skupina: sadje (okvirna vrednost:

2,340.000 SIT),
5. skupina: zelenjava (okvirna vrednost:

3,560.000 SIT),
6. skupina: tropsko sadje (okvirna vred-

nost: 2,530.000 SIT),
7. skupina: konzervirano sadje in zelen-

java (okvirna vrednost: 2,250.000 SIT),
8. skupina: kruh in pekarski izdelki (okvir-

na vrednost: 5,100.000 SIT),
9. skupina: žito in žitni izdelki (okvirna

vrednost: 1,200.000 SIT),
10. skupina: pijače (okvirna vrednost:

3,350.000 SIT),
11. skupina: razno prehrambeno blago

(okvirna vrednost: 11,100.000 SIT),
12. skupina: zamrznjeni prehrambeni

izdelki (okvirna vrednost: 2,380.000 SIT).
Skupaj: 57,500.000 SIT za prvo leto.
II. sklop: medicinski pripomočki in

material po skupinah od 1 do 3:
1. skupina: medicinski material (okvirna

vrednost: 14,500.000 SIT),
2. skupina: mila, razkužila (okvirna vred-

nost: 2,900.000 SIT),
3. skupina: gumijaste rokavice (okvirna

vrednost: 1,500.000 SIT).
Skupaj: 18,900.000 SIT za prvo leto.

III. sklop: sukcesivna dobava 340.000
litrov ekstra lahkega kurilnega olja (okvir-
na vrednost: 25,500.000 SIT) za prvo leto.

IV. sklop: dnevni odvoz, pranje in
dobava opranega perila (okvirna vred-
nost: 31,500.000 SIT) za prvo leto.

(b) Kraj dobave: /
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se lahko odda za en sklop,
več sklopov, za vse skupaj ali posamezno
skupino.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 31. 5. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Center Dolfke
Boštjančič, Draga 1292 Ig, Meta Švigelj
(tajništvo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, do 14. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV -
19% je vključen v ceno), nakazanih na
ŽR: 50106-603-41591, sklic na št.
12000-2001.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 14. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Center Dolfke Boštjančič, Draga,
1292 Ig, tajništvo, v zaprti kuverti, označeni
z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba”, naved-
ba številke objave Uradnega lista RS, naved-
ba sklopa, več sklopov, naslov pošiljatelja.

Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2001 ob 9. uri (IV. sklop), ob 10. uri
(III. sklop), ob 11. uri (II. sklop), ob 12. uri
(I. sklop), Center Dolfke Boštjančič, Draga,
1292 Ig.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
skladno z razpisno dokumentacijo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sk-
upni izvedbi naročila.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: splošni, obvezni pogoji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predv-
ideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: ponudba mora veljati do 1. 6. 2001.
Predvideni datum odločitve je 24. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, skladno s pogoji, zahtevanimi v
razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Teja Knavs, tel. 01/420-26-76
(I., III., IV. sklop), Hitejc Zdenka, (II., skop)
tel. 01/420-26-17.

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Center Dolfke Boštjančič, Draga
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ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 404-08-24/01-2 Ob-46545
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, tel. 01/471-22-11,
faks 01/431-81-64.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih:

I. sklop: vrednost: ca. 163,300.000
SIT.

a) kemično čiščenje, pranje in dro-
bno popravila intendantske opreme,
odej, kuhinjskega perila, ambulantne-
ga perila, posteljnega perila, zaves in
drugo,

b) kemično čiščenje, pranje in dro-
bna popravila uniform gardnih enot.

Skupine lokacij (za pranje in kemično
čiščenje ter drobna popravila):

A) Bohinjska Bela, Pokljuka, Kranj, Br-
nik, (Stari vrh in Bled samo kemično čišče-
nje);

B) Grosuplje, Šentvid, Ljubljana, Oljska
gora, Vrnika;

C) Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Vi-
pava, Ajševica, (Bovec samo kemično či-
ščenje);

D) Ankaran, Debeli rtič;
E) Cerklje, Novo mesto, (Brežice samo

kemično čiščenje);
F) Ptuj, Celje, Dravograd, (Murska So-

bota, Maribor, Slovenska Bistrica, Logar-
ska dolina, samo kemično čiščenje);

II. sklop: čiščenje in dezinfekcija jogi
vzmetnic ter vzglavnivkov za posteljo:
vrednost: ca. 4,500.000 SIT;

III. sklop: čiščenje lamelnih zaves:
vrednost: ca. 2,200.000 SIT.

Vrednosti posameznih sklopov so letne
orientacijske vrednosti.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki lahko
predložijo prijave na enega ali več sklopov
ter znotraj I. sklopa na eno ali več skupin
lokacij, odvisno od svoje sposobnosti. Za
II. in II. sklop morajo ponudniki predložiti
prijavo za vse lokacije MORS po Sloveniji.
Ponudniki pa ne morejo predložiti prijave
le za del posameznega sklopa.

5. Kraj izvedbe: vojašnice in drugi ob-
jekti naročnika na celotnem območju RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: priznanje spo-
sobnosti za obdobje 3 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86,
soba št. 550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virma-
nom (z navedbo polnega naslova in št. jav-
nega razpisa MORS-1/2001-OMP) na žiro
račun št. 50100-637-55216. Prevzem raz-
pisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokazilo o vplačilu (vsebovati mora nasled-
nje podatke: navedbo polnega naslova po-
nudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic in številko) ter potrdilo o regis-
traciji, če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 9. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejema pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – prijava
MORS-1/2001-OMP – kemično čiščenje
in pranje”.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
I. fazi niso zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih:

Pogoji, ki veljajo za vse tri sklope:
– da nima blokiranega žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
ne obrazca o plačilni sposobnosti;

– da bo v primeru sklenitve pogodbe
nudil plačilni rok 30 dni oziroma 90 dni v
času začasnega financiranja;

– da je v zadnjih treh letih najmanj eno
leto pogodbeno oskrboval vsaj enega pro-
računskega uporabnika, ki lahko pisno po-
trdi, da je bil z izvajanjem storitve zadovo-
ljen. V primeru, da je bil MORS eden izmed
proračunskih uporabnikov, imajo referen-
ce le tega prednost. (vzorec potrdila v pri-
logi);

– da zagotavlja nemoteno izvajanje sto-
ritve tudi v primeru izpada strojev;

– da zagotavlja usklajenost kosovnih
evidenc v vseh fazah od mesta prevzema
do mesta dostave; V II. fazi izbrani ponu-
dnik mora pred sklenitvijo pogodbe zago-
toviti vse potrebne podatke za pridobitev
pozitivnega varnostnega mnenja za vozni-
ke, ki bodo prevzemali in dostavljali blago.
Varnostno mnenje poda pristojna služba
MORS v skladu z Zakonom o obrambi (Ur.
l. RS, št. 82/94, 44/97 in 87/97).

Pogoji za posamezne sklope:
I. sklop:
a) kemično čiščenje, pranje in drobna

popravila intendantske opreme, odej, ku-
hinjskega perila, ambulantnega perila, po-
steljnega perila, zaves in drugo:

– da zagotavlja prevzem in dostavo do
3× tedensko na vsa določena odjemna me-
sta na posameznih lokacijah, med delovni-
kom in ob točno dogovorjenih urah;

– da ima ustrezne transportne zmoglji-
vosti (namensko opremljena vozila) in lah-
ko v primeru sklenitve pogodbe zagotavlja
sezname vozil in voznikov za vsa določena
odjemna mesta po lokacijah;

– da razpolaga s tehničnimi in kadrov-
skimi zmogljivostmi za izvajanje del, ki so-
dijo v področje drobnih šiviljskih popravil
tekstilnih in galanterijskih izdelkov, ki so
predmet tega javnega naročila (popravilo
robov, popravilo razpor po šivih, šivanje
našitkov na oblačilih, krajšanje hlačnic,
krajšanje rokavov, zožanje oblačil po meri,
menjava malih in velikih zadrg, šivanje eti-
ket za označevanje perila;

– da zagotavlja sortiranje po določenem
odjemnem mestu, po vrsti artiklov in po
konfekcijskih številkah ter zaščiteno z us-
trezno prenosno embalažo do prevzema;

b) kemično čiščenje, pranje in drobna
popravila uniform gardnih enot:

– da zagotavlja individualno sortiranje
kompletov uniform gardnih enot po dolo-
čenih odjemnih mestih in individualno za-
ščito kompleta z ustrezno embalažo;

– prevoz in predaja kompletov uniform
gardnih enot se vrši na premičnih skupin-
skih obešalih do prevzema;

II. sklop: čiščenje in dezinfekcija jogi
vzmetnic ter vzglavnikov za posteljo:

– da zagotavlja čiščenje in dezinfekcijo
jogi vzmetnic in vzglavnikov na vseh lokaci-
jah MORS po Sloveniji;

III. sklop: čiščenje lamelnih zaves:
– da zagotavlja čiščenje lamelnih zaves

v vseh objektih MORS po Sloveniji;
– da storitev vključuje demontažo in

montažo lamelnih zaves.
14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 5. 6. 2001, 20. 6. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjana Drobež, tel.
01/471-23-41.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
16. 2. 2001.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Ministrstvo za obrambo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 1747

ZJN-14.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
blago po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po
postopku s pogajanji

Ob-46529
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljub-

ljana, Slovenija, telefon +386 1 474 30 00,
telefaks +386 1 474 25 02.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 2.
točka (podtočka 1.) 20. člena ZJN-1 - Po-
stopek s pogajanji po predhodni objavi.

4. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
strojne in programske opreme za dejav-
nost organizatorja trga za električno
energijo, skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
javno naročilo za dobavo strojne in program-
ske opreme za dejavnost organizatorja trga
z električno energijo je sestavljeno iz na-
slednjih delov, vsak predstavlja eno tehnič-
no zaključeno celoto: dobava strojne in pro-
gramske opreme za trgovalni sistem z inte-
gracijo borzno informacijskega sistema, do-
bava strojne in programske opreme za
obračun in poravnavo, dobava strojne in pro-
gramske opreme za evidentiranje in izdela-
vo voznih redov, dobava strojne in program-
ske opreme za poslovno mrežo.

5. Kraj dobave: Slovenija, Ljubljana, Haj-
drihova 2.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2001 do
september 2001.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago v tajništvu projektne
skupine za organizatorja trga za električno
energijo v poslovni stavbi Eles, II. nadstro-
pje, soba 2D.11. Kontaktni osebi: Gorazd
Skubin, telefon +386 1 474 2661, Jani
Recer, telefon +386 1 474 2666.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan, to je od ponedeljka do petka od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093 za plačilo v Sloveniji,
pri plačilu iz tujine pa na račun Elektro -
Slovenija, d.o.o. pri Novi Ljubljanski banki
št. 900-27620-76621/6.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. maj 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o, Haj-

drihova 2/III, 1000 Ljubljana, Slovenija, vlo-
žišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 7. maj 2001 ob 11. uri, sejna
soba B, IV nadstropje poslovne stavbe Eles.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 18. 5. 2001.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok je najmanj 60 dni od izsta-
vitve računa, 90% se obračuna po dobavi
opreme, 10% po izpolnitvi vseh pogodbe-
nih obveznosti.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino dobaviteljev sklenil pogod-
bo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih dobaviteljev za izvedbo naročila..

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje: potrdilo Ministrstva
za finance, pristojnega davčnega urada, da
je ponudnik zavezanec za DDV, vsaj ena
referenčna postavitev sistema, podobnih ka-
rakteristik, kot so zahtevane v tej razpisni
dokumentaciji s strani ponudnika ali njego-
vega podizvajalca, z navedbo osnovnih po-
datkov, lokacijo ter internet naslovom, po-
nudnik mora biti direkten partner proizvajal-
ca opreme, in avtoriziran servisni center za
ponujeno opremo (razen za naprave in pri-
padajoče komponente za napajanje in oži-
čenje), kar mora ponudnik dokazati z doku-
mentom, ponudnik mora ponuditi avtorizira-
na šolanja za vso sistemsko in aplikativno
programsko opremo posamezne tehnično
zaključene celote (razen za protivirusno za-
ščito, za orodja za pregledovanje dnevni-
ških datotek ter za orodja za varnostno arhi-
viranje, kjer je dovoljeno šolanje na lokaciji
naročnika), plačilo po opravljeni dobavi ozi-
roma in zaključenih delih, s plačilnim rokom
računa najmanj 60 dni, rok izvedbe dobave
za trgovalni sistem z integracijo borzno in-
formacijskega sistema mora biti največ tri
mesece po podpisu pogodbe, za ostale tri
tehnično zaključene celote pa največ dva
meseca po podpisu pogodbe, garancijski
rok za vso dobavljeno opremo mora biti naj-
manj tri leta.

14. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena – 50%, reference ponu-
dnika – 15 %, funkcionalnost – 20%, uspo-
sobljenost uvedbe in vzdrževanja – 15%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS št. 116 z dne
15. 12. 2000, Ob-40715 in Ob-40717.

17. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne 2.
2. 2001, Ob-43226 in Ob-43227, popra-
vek Uradni list RS, št. 16-17 z dne 9. 3,
2001, Ob-44707.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 50/3-2001 Ob-46475
1. Naročnik: JZZ Splošna bolnišnica Mur-

ska Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. Dr.

Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/53-21-010.

3. Datum izbire: 9. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: anestezijski aparat, 1 kom, Splošna
bolnišnica v Rakičanu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila edinemu po-
nudniku po ponovnem javnem razpisu v od-
prtem postopku na podlagi 1. točke 20. ozi-
roma 110. člena ZJN; ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dräger Slovenija, d.o.o.,
iz Ljubljane, Nadgoriška 19, 1231 Ljublja-
na-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 10,995.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,995.000 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 124 z dne 29. 12. 2000, Ob-41304.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 87-88 z dne 29. 9.
2000.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 3. 2001.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 40 Ob-46476
1. Naročnik: Javni zavod Gasilsko reše-

valna služba Kranj.
2. Naslov naročnika: Bleiweisova 34,

4000 Kranj, p.p. 18, tel. 04/237-52-51.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: terensko vozilo PV 1+3 (oznaka po
slovenski tipizaciji 3.1.1. točka) za prevoz
moštva in čolna.

Kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
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– cena: 35 točk,
– kakovost in funkcionalnost: 35 točk,
– prisotnost na trgu: 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: A.C.G., d.o.o., Men-
geš, PE Kranj, Gregorčičeva 8.

7. Pogodbena vrednost: 6,284.842,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,057.806 SIT, 6,284.842,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 3. 4. 2001.
Gasilsko reševalna služba Kranj

Ob-46510
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde

11, Ljubljana, faks 230-29-05, tel.
01/230-21-12, 01/230-21-57, elektronski
naslov: lekarn63@siol.net.

3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega, računalniškega
in potrošnega materiala v celoti pri vseh
lokacijah naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za izbor je upošte-
vana najnižja končna cena ponudbenega pre-
dračuna. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi
ponudil nižjo končno ceno ponudbenega
predračuna od ostalih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ribon, d.o.o., Slamni-
karska 18, 1230 Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 10,725.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje ponudbe in najni-

žje ponudbe: 10,725.026,80 SIT,
10,725.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v prvi fazi omejenega postopka javne-
ga razpisa je naročnik priznal usposobljenost
za dobavo pisarniškega, računalniškega in
potrošnega materiala za obdobje treh let trem
kandidatom. Za sodelovanje v drugi fazi ome-
jenega postopka javnega razpisa sta ponud-
be oddala dva od treh izbranih kandidatov.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42580.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 4. 2001.

Lekarna Ljubljana

Ob-46528
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljub-

ljana, Slovenija, telefon +386 1 474 30 00,
telefaks +386 1 474 25 00.

3. Datum izbire: 4. 4. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava strojne in programske opre-
me za dejavnost organizatorja trga za
električno energijo, skladno z zahtevami
razpisne dokumentacije.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: naročnik ni prejel nobene pravilne
ponudbe, prejel je 6 nepravilnih ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik ni dodelil jav-
nega naročila.

7. Pogodbena vrednost: naročnik ni
sklenil pogodbe.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: naročnik ni sklenil po-
godbe.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudbe v prvi fazi omejenega postop-
ka, niso vsebovale ponudbene cene.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo objavil nov javni razpis, in
sicer po postopku s pogajanji po predhodni
objavi.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001, Ob-43226 in
Ob-43227, popravek Uradni list RS, št.
16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44707.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 116 z dne 15. 12.
2000, Ob-40715 in Ob-40717.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 4. 2001.

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

Št. 312/2001 Ob-46532
1. Naročnik: Dom Matevža Langusa.
2. Naslov naročnika: Cesta na Jezerca

17, 4240 Radovljica, tel. 04/537-02-00,
faks 04/537-02-33.

3. Datum izbire: 22. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago v skupni vrednosti
11,500.000 SIT.

Kraj dobave: Dom Matevža Langusa, Ce-
sta na Jezerca 17, 4240 Radovljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo – javni razpis o izbiri izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
66. členu in 1. točke prvega odstavka 70.
člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za skupino mesni izdelki:
1. Kraljeve mesnine, d.d., Agrokombinat-

ska 63, 1001 Ljubljana,
2. Arvaj Anton s.p. – Mesarija, Britof 25,

4000 Kranj;

– za skupino sveže meso:
3. Kraljeve mesnine, d.d., Agrokombinat-

ska 63, 1001 Ljubljana,
4. Arvaj Anton s.p. – Mesarija, Britof 25,

4000 Kranj;
– za skupino mleko in mlečni izdelki:
5. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
6. Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vi-

narska c. 5, 5271 Vipava,
7. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana;
– za skupino splošno prehrambeno bla-

go:
8. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva c.

54, 4220 Škofja Loka,
9. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo;
– za skupino sveža zelenjava in sadje 1.

kvalitete:
10. Sipic, d.o.o., Koprska ul. 94, 1000

Ljubljana,
11. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
– za skupino zamrznjena živila I. (moč-

nata):
12. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
13. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana,
– za skupino zamrznjena živila II. (zelenja-

va):
14. Kvibo, d.o.o., Predilniška c. 16,

4290 Tržič,
15. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
– za skupino testenine:
16. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.

442, 1291 Škofljica,
17. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva

c. 54, 4220 Škofja Loka;
– za skupino sladoled:
18. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana,
19. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
– za skupino splošna skupina manjša:
20. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva

c. 54, 4220 Škofja Loka,
21. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
– za skupino kruh in pecivo:
22. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,

4248 Lesce.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10 popolnih,

1 nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

Št. Skupina prehrambenega blaga Najvišja ponudba Najnižja ponudba
v SIT v SIT

1. Mesni izdelki 656.140,92 650.878,00
2. Sveže meso 2,931.657,73 2,911.118,10
3. Mlečni izdelki 1,780.189,24 1,621.808,00
4. Splošno prehrambneo blago 2,809.690,00 2,605.118,06
5. Sadje in zelenjava 1,673.228,00 1,318.910,86
6. Zamrznjena živila – močnata 329.066,85 161.322,84
7. Zamrznjena zelenjava 616.419,86 419.082,09
8. Testenine 85.595,00 70,392,24
9. Sladoled 119.859,00 123.300,00

10. Splošna skupina manjša 219.123,00 99.991,28
11. Kruh, pecivo 740.758,00 740.758,00



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 1749

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Dom Matevža Langusa Radovljica

Ob-46533
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 28. 2. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 5. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava gradbenega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: SGP Zasavje Trbovlje,
d.d.,Savinjska cesta 15, Trbovlje,

– sklop 2: Mercator, d.d., Slovenčeva
ulica 25, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 18,698.300 SIT,
– sklop 2: 15,660.388 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 33,519.333 SIT,

18,698.300 SIT,
– sklop 2: 15,660.388 SIT,

15.715.476 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42810.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46535
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 28. 2. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 5. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava elektro materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Merkur, d.d., Cesta na okro-
glo 7, Naklo,

– sklop 2: EVJ Elektroprom, d.o.o., Lo-
ke 22, Kisovec,

– sklop 3: EVJ Elektroprom, d.o.o., Lo-
ke 22, Kisovec,

– sklop 4: Merkur, d.d., Cesta na okro-
glo 7, Naklo,

– sklop 5: EVJ Elektroprom, d.o.o., Lo-
ke 22, Kisovec,

– sklop 6: Merkur, d.d., Cesta na okro-
glo 7, Naklo.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 1,101.523 SIT,
– sklop 2: 5,943.907 SIT,
– sklop 3: 11,319.801 SIT,
– sklop 4: 8,117.403 SIT,
– sklop 5: 1,161.385 SIT,
– sklop 6: 920.231 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 5,
– sklop 3: 5,
– sklop 4: 4,
– sklop 5: 6,
– sklop 6: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 1,605.943 SIT, 1,101.523

SIT,
– sklop 2: 7,415.185 SIT, 5,943.907

SIT,
– sklop 3: najnižja: 16,361.030 SIT,

11,319.801 SIT,
– sklop 4: 9,838.918 SIT, 8,117.403

SIT,
– sklop 5: 3,301.999 SIT, 1,161.385

SIT,
– sklop 6: 1,220.320 SIT, 920.231 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42811.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46536
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 28. 2. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 5. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava izdelkov iz gume in plastike.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pego d.o.o., Ul. XIV.
divizije 12, Celje.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
19,647.252 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: (vseh): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV): 21,671.662 SIT,
19,647.252 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42813.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46537
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 1. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 5. 3.2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava visokotlačnih cevi in priključ-
kov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Omnikom, d.o.o., Šuštarjeva
7, Trbovlje,

– sklop 2: Kovinoplastika Sternad, s.p.,
Šmartno ob Paki.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 8,636.385 SIT,
– sklop 2: 4,444.850 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 10,382.600 SIT, 8,636.385

SIT,
– sklop 2: 6,284.545 SIT, 4,444.850

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42818.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
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Ob-46538
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 1. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 6. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava kemičnih sredstev in čistil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Pego, d.o.o., Ulica XIV. divizi-
je 12, Celje,

– sklop 2: Mercator, d.d., Dunajska
107, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 4,288.510 SIT,
– sklop 2: 4,596.274 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 5,
– sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 5,226.560 SIT, 4,288.510

SIT,
– sklop 2: 7,624.067 SIT, 4,596.274

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42819.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46540
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 1. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 7. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava jamskega lesa in hlodovine.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TKB, d.o.o., Cvišljerji
24 a, Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
135,395.500 SIT

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: (vseh): 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: (brez DDV): 156,060.000 SIT,
135,395.500 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42820.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46541
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 1. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 7. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava orodja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Merkur, d.d., Cesta na okro-
glo 7, Naklo,

– sklop 2: Imexa, d.o.o., Zaloška cesta
163, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 8,781.816 SIT,
– sklop 2: 15,564.744 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 9,579.450 SIT, 8,781.816

SIT,
– sklop 2: 21,150.524 SIT,

15,564.744 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42822.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46542
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 2. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 7. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava ležajev in tesnil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Bell, d.o.o., Ptujska cesta 11,
Miklavž na Dravskem polju,

– sklop 2: Bell, d.o.o., Ptujska cesta 11,
Miklavž na Dravskem polju,

– sklop 3: Mana, Omerzu Ivan, s.p.,
Dečno selo 15, Artiče,

– sklop 4: Mana, Omerzu Ivan, s.p.,
Dečno selo 15, Artiče.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 597.898 SIT,
– sklop 2: 208.405 SIT,
– sklop 3: 4,098.126 SIT,
– sklop 4: 10,120.530 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 2,
– sklop 3: 4,
– sklop 4: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 1,279.107 SIT, 597.898 SIT,
– sklop 2: 399.406 SIT, 208.405 SIT,
– sklop 3: 7,595.064 SIT, 4,098.126

SIT,
– sklop 4: 16,383.790 SIT,

10,120.530 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42826.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46544
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 2. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 7. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava transportnih valjčkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Prototip CC, d.o.o., Savinj-
ska cesta 9, Trbovlje,

– sklop 2: Prototip CC, d.o.o., Savinj-
ska cesta 9, Trbovlje,
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– sklop 3: Prototip CC, d.o.o., Savinj-
ska cesta 9, Trbovlje,

– sklop 4: Prototip CC, d.o.o., Savinj-
ska cesta 9, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 13,164.000 SIT,
– sklop 2: 2,217.500 SIT,
– sklop 3: 2,546.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 3,
– sklop 3: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 15,622.155 SIT,

13,164.000 SIT,
– sklop 2: 3,916.076 SIT, 2,217.500

SIT,
– sklop 3: 4,221.391 SIT, 2,546.500

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42825.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46546
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 1. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 7. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava pisarniškega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Cankarjeva založba, d.d., Ko-
pitarjeva ulica 2, Ljubljana,

– sklop 2: razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 8,103.124 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 9,257.623 SIT, 8,103.124

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:

Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42824.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46547
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 2. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 16. 3. 2001, obvestilo o oddaji
javnega naročila 16. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava izdelkov zaščite.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Pego, d.o.o., Ulica XIV. Divi-
zije 12, Celje,

– sklop 2: Gumiks, d.o.o., Podgorje
120, Kamnik,

– sklop 3: Gumiks, d.o.o., Podgorje
120, Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 20,665.900 SIT,
– sklop 2: 11,123.100 SIT,
– sklop 3: 6,166.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 3,
– sklop 3: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV):
– sklop 1: 31,197.755 SIT,

20,665.900 SIT,
– sklop 2: 15,440.225 SIT,

11,123.100 SIT,
– sklop 3: 7,909.700 SIT, 5,453.970

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42828.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46548
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 2. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 7. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava vodovodnega in instalacij-
skega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunaj-
ska 107, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
3,225.754 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: (vseh): 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV): 5,363.451 SIT,
3,225.754 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42830.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46549
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 2. 3. 2001, poročilo o oddaji javnega
naročila 7. 3. 2001, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 12. 3. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava tehničnih plinov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Messer Slovenija,
d.o.o., Jugova ulica 20, Ruše.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
4,983.610 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: (vseh): 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV): 5,623.156 SIT,
4,983.610 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42831.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

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

Ob-46589
1. Naročnik: Dvojezična osnovna šola I

Lendava, Kranjčeva 44, 9220 Lendava.
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2. Naslov naročnika: Kranjčeva 44,
9220 Lendava, tel. 575-11-07, faks
575-11-03.

3. Datum izbire: 23. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ekstra lahko kurilno olje, ca.
110.000 litrov, kraj dobave je Dvojezična
osnovna šola I Lendava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, ki so bila opredelje-
na v objavi razpisa, so:

– cena – do 10 točk,
– plačilni pogoji – do 4 točke.
Naročnik je na podlagi določenih meril

izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz, d.o.o.,
Koper, Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: naročnik je z
izbranim izvajalcem sklenil okvirno kupopro-
dajno pogodbo.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: naročnik je
prejel tri veljavne in popolne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 9,689.900 SIT, 9,592.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Dvojezična osnovna šola I Lendava

Ob-46601
1. Naročnik: Javni zavod Celjske lekar-

ne.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 1, Ce-

lje.
3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema, enote zavoda.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: ECS, EuroComputers,
Informacijski inženiring in zastopstvo, Mot-
nica 7, Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 27,676.749
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,441.879,32 SIT,
27,004.465,39 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 2 z dne 12. 1.
2001, Ob-41656.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2001.

Javni zavod Celjske lekarne

Ob-46631
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, faks
07/348-11-31, tel. 07/348-11-16.

3. Datum  izbire: 28. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdajanje in distribucija občinskega
časopisa Glasilo občanov - NI izbran izvaja-
lec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

Izvajalec storitev ni bil izbran: postopek
za izbiro izvajalca storitev izdajanje in distri-
bucija občinskega časopisa “Glasilo obča-
nov” se zaključi in se izvajalca ne izbere.

Utemeljitev: pri pregledu vseh štirih po-
nudb je komisija v postopku ugotavljanja
pravilnosti ponudb ugotovila, da niso izpol-
njeni obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da lahko sodeluje v postopku in
ki se dokazujejo z listinami, kot to določa
41. člen ZJN. Dokumenti, ki so manjkali, so
bili bistvenega pomena in se nanašajo na
ponudnikove osebne lastnosti:

– finančna usposobljenost (dokazilo o
plačanih dajatvah),

– tehnična usposobljenost (odločba o
opravljanju dejavnosti, izpisek iz sodnega
registra),

– nekaznovanost ponudnika.
Ti pogoji so bistvenega pomena in jim

daje zakon težo izločilnega razloga, kar ima
za posledico, da ponudbe sploh ni možno
oceniti, že po samem zakonu, ne glede na
to, da v razpisni dokumentaciji ni bilo jasno
zapisano, da bodo take ponudbe izločene.
Zaradi navedenega je naročnik vse ponud-
be zavrnil.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ne.

7. Pogodbena vrednost: ne.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ne.
9. Ševilo prejetih ponudb: 4.
10. Vednost najvišje, najnižje ponud-

be: ne.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo na podlagi drugega od-
stavka 1. točke 20. člena ZJN oddal naroči-
lo po postopku s pogajanji po predhodni
objavi naročila za odprti postopek. O datu-
mu pogajanja bodo ponudniki predhodno
obveščeni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze odprtega postopka: 23. 2.
2001, Uradni list RS, št. 12.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ne.

14 Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 4. 2001.

Občina Trebnje

Št. 2/01 Ob-46648
1. Naročnik: Komunala Tolmin Javno po-

djetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. Datum izbire: 1. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: posode za odpadke, fco Poljubinj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok plačila, rok doba-
ve, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Krušič Gvido s.p. “Eko-
gvid”, Kersnikova 6, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 31,116.462
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 31,460.950 SIT, 27,173.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 4. 2001.
Komunala Tolmin d.d.

Št. 3/01 Ob-46649
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

Podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: (poštni naslov na-

ročnika, lahko tudi številka telefaksa, elek-
tronski naslov, telefonska številka in po-
dobno): Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025,
e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. Datum izbire: 1. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

pogrebni material, kraj dobave: Tolmin.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: (v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev
in razlog za zaključek postopka brez do-
delitve naročila): cena, rok plačila, rok do-
bave, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Menina d.d., Šmarca,
Trg padlih Borcev 3, Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 8,364.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (podatke od 4. do 8. točke navesti
za vsako pogodbo posebej, če je bilo na-
ročilo oddano po sklopih): 8,364.500 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Komunala Tolmin, d.d.

Št. 1/01 Ob-46650
1. Naročnik: Komunala Tolmin d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19,300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp. tolmin@siol.net.

3. Datum izbire: 6. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vodovodni material, fco Poljubinj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok plačila, rok doba-
ve, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A: Cimmex d.o.o., Vojkova 8,
Solkan,

– sklop B: Zagožen d.o.o., Cesta ob že-
leznici 3, Žalec,

– sklop C: Zagožen d.o.o., Cesta ob že-
leznici 3, Žalec.
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7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 5,492.652 SIT,
– sklop B: 4,975.475 SIT,
– sklop C: 5,314.367 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6 - pri vseh

sklopih.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 6,506.710 SIT, 5,492.652

SIT,
– sklop B: 6,445.750 SIT, 4,975.475

SIT,
– sklop C: 6,882.441 SIT, 5,314.367

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 4. 2001.
Komunala Tolmin d.d.

Št. 17 Ob-46739
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tele-
fon 477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 20. 2. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava osebne varovalne opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: dobava osebne varovalne
opreme - splošno: cena 50 točk, plačilni
pogoji 10 točk, dobavni rok 10 točk, refe-
rence 10 točk. Delovna oblačila TIP Snaga:
cena 50 točk, plačilni pogoji 10 točk, do-
bavni rok 10 točk, reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo osebne va-
rovalne opreme - splošno: Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, Ljubljana. Za dobavo delov-
nih oblačil TIP Snaga: Koto d.d., Miklošiče-
va 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: dobava ose-
bne varovalne opreme: 7,774.133,80 SIT,
Delovna oblačila TIP Snaga: 8,931.902 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za dobavo osebne varovalne opreme:
najvišja cena 10,101.126 SIT, najnižja cena
7,774.133,80 SIT. Za dobavo delovnih obla-
čil TIP Snaga: najvišja cena 9,655.690 SIT,
najnižja cena: 8,931.902 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42284.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 215 Ob-46749
1. Naročnik: Osnovna šola Belokranj-

skega odreda Semič.

2. Naslov naročnika: Semič 42, 8333
Semič.

3. Datum izbire: 1. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop 1 meso in mesni
izdelki se naročilo dodeli KZ Črnomelj, Ko-
lodvorska 39, Črnomelj v vrednosti
4,732.669,08 SIT, sklop 2 perutnina se
naročilo dodeli ponudniku KZ Črnomelj, Ko-
lodvorska 39, Črnomelj v vrednosti
694.743 SIT, sklop 3 ribe in ribji izdelki se
naročilo dodeli KZ Krka z.o.o., Rozmanova
10, Novo mesto v vrednosti 364.694,40
SIT, sklop 4 mleko in mlečni izdelki se naro-
čilo dodeli Ljubljanske mlekarne d.d. v vre-
dnosti 1,189.531,80 SIT, sklop 5 kruh in
pekovski izdelki se naročilo dodeli Dolenj-
skim pekarnam d.o.o. v vrednosti
2,860.933,49 SIT, sklop 6 sadje in zele-
njava se naročilo dodeli PA & COM d.o.o. v
vrednosti 1,265.867 SIT, sklop 7 sadni so-
kovi se naročilo dodeli Agri d.o.o. v vredno-
sti 238.907,66 SIT, sklop 8 splošno pre-
hrambeno blago se naročilo dodeli Agri
d.o.o. v vrednosti 1,986.362,90 SIT, sklop
9 zmrznjene testenine in pecivo se naročilo
dodeli Pekarni Pečjak d.o.o. v vrednosti
492.297,91 SIT .

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v 6. točki.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
OŠ Belokranjskega odreda Semič

Št. 214 Ob-46751
1. Naročnik: Osnovna šola Franceta

Bevka, Tolmin.
2. Naslov naročnika: Dijaška 12, 5220

Tolmin.
3. Datum izbire: 1. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop meso in mesni
izdelki se naročilo dodeli MIP d.d., Panov-
ška 1, Nova Gorica v vrednosti 3,127.867
SIT, sklop perutnina se naročilo dodeli po-
nudniku MIP d.d., Panovška 1, Nova Gori-
ca v vrednosti 549.936 SIT, sklop mleko in
mlečni izdelki se naročilo dodeli Mlekarna
Planika, Gregočičeva 32, 5222 Kobarid v
vrednosti 2,083.737,96 SIT, sklop kruh in
pekovski izdelki bo dobavljal ponudnik Pe-
karne Mlinotest d.o.o., Tolminska 14 v vre-
dnosti 4,457.725 SIT, sklop sadje in zele-
njava se naročilo dodeli Agrogorica d.d.,
Vrtojbenska 48, Nova Gorica v vrednosti
1,630.150 SIT, sklop jajca se naročilo do-
deli ponudniku Agrogorica d.d., Vrtojben-

ska 48, Nova Gorica v vrednosti 84.000
SIT, sklop sadni sokovi se naročilo dodeli
Alpcomerce d.d., Postaja 4, Most na Soči v
vrednosti 680.619 SIT, sklop splošnega
prehrambenega blaga se naročilo dodeli
Mercator Goriška d.d., Nikole Tesla 10,
Šempeter pri Novi Gorici v vrednosti
1,768.616,48 SIT, sklop rib in ribjih izdel-
kov se naročilo ni dodelilo, ker je bil prijav-
ljen samo en ponudnik .

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v 6. točki.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
OŠ Franceta Bevka, Tolmin

Št. 216 Ob-46752
1. Naročnik: Osnovna šola Loka, Črno-

melj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 18,

8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 1. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop 1 kruh in pekov-
ski izdelki se naročilo dodeli Dolenjskim pe-
karnam d.d., Ločna 2, Novo mesto v vre-
dnosti 5,870.261,08 SIT, sklop 2 mleko in
mlečni izdelki se naročilo dodeli Ljubljan-
skim mlekarnam Novo mesto, Sevno 11,
Novo mesto v vrednosti 2,087.667,63 SIT,
sklop 3 sadje in zelenjava se naročilo dode-
li PA & COM d.o.o., Jelševnik 3/2, Črno-
melj v vrednosti 1,063.666,28 SIT, sklop 4
meso in mesni izdelki se naročilo dodeli KZ
Črnomelj, Kolodvorska 39, Črnomelj v vre-
dnosti 5,022.119,25 SIT, sklop 5 perutni-
na se naročilo dodeli Jata d.d., Hladilniška
34, Ljubljana v vrednosti 370.299 SIT, sk-
lop 6 ostalo prehrambeno blago se naročilo
dodeli KZ Črnomelj, Kolodvorska 39, Črno-
melj v vrednosti 1,034.283,30 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v 6. točki.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
OŠ Loka Črnomelj, Črnomelj

Ob-46835
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, 013077324, mar-
jan.suselj@zzzs.si.

3. Datum izbire: 25. marec 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava blaga (15 usmerjevalnikov)
in izvedba storitev za premestitev 23 sa-
mopostrežnih terminalov, kar zajema
vzpostavitev računalniškega omrežja na
pripravljeni telekomunikacijski infras-
trukturi omenjenih samopostrežnih ter-
minalov v obstoječe omrežje samopos-
trežnih terminalov sistema kartice zdrav-
stvenega zavarovanja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v projektu uvedbe kartice
zdravstvenega zavarovanja je bil NIL d.o.o.
preko javnega razpisa za izbiro blaga in sto-
ritev za uvedbo sistema kartice zdravstve-
nega zavarovanja v RS z dne 23. 10. 1998
izbran kot dobavitelj blaga in izvajalec stori-
tev za postavitev omrežja samopostrežnih
terminalov in njegove integracije v sistem
kartice zdravstvenega zavarovanja in v infor-
macijski sistem Zavoda, sklenjenega po po-
godbi št. 1500-10/24 z dne 17. 8. 1999.
Tokrat pa smo v skladu s I. odstavkom 2.
točke 20. člena Zakona o javnih naročilih –
ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/00,102/00)
oddali naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave ter kot edinega primer-
nega partnerja določili podjetje Nil d.o.o.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nil d.o.o., Einspieler-
jeva 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,769.760
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-46884
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Podpeč.
2. Naslov naročnika: Podpeč 42, 1352

Preserje.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tovorno vozilo, šasija za gasilsko vo-
zilo skupne mase 18t, pogon 4×4, mo-
tor EURO 2, 260–270 KW, medosna raz-
dalja 3700–3900 mm, varnostna kabi-
na, sedeži 1+5, ABS zavorni sistem,
odgon moči iz menjalnika ustrezen za
pogon gasilske črpalke, tovarniško iz-
delana ekipna kabina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference 5%, ponudbena
cena 20%, garancijski rok 10%, rok dobave
45%, rok plačila in plačilni pogoji 10%, or-
ganiziranost servisa 5%, dodatne ugodno-
sti, ki jih nudi ponudnik naročniku 5%. Iz-

brani ponudnik je bil izbran na podlagi naj-
ugodnejše ponudbene cene in dobavnega
roka.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SCANIA Slovenija,
d.o.o., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,534.837
SIT + DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,224.514 SIT + DDV, 14,534.837
SIT + DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2001.

Prostovoljno gasilsko društvo
Podpeč

Št. 1/5-01/2001 Ob-46922
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fa-

kulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko.

2. Naslov naročnika: Smetanova ul. 17,
2000 Maribor.

3. Datum izbire: 2. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: preskusni energetski transformator
ICEM, Maribor UM FERI.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je ugotovil, da vre-
dnost ponudb presega vrednost naročila,
zato ni sklenil pogodbe z nobenim naročni-
kom.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,136.075 SIT in 27,857.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 4. 2001.
Fakulteta za elektrotehniko,

računalništvo in informatiko, Maribor

Ob-46927
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Cerknica, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 44,

1380 Cerknica.
3. Datum izbire: 30. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
a) vodovodni materiali,
b) kanalizacijski materiali,
Notranjska c. 44, 1380 Cerknica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok plačila, rok doba-
ve, dežurna služba, reference, ocena dose-
danjega sodelovanja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vodi Gorica, d.d., Za-
gožen, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: skupaj za obe
blagovni skupini brez DDV 25,384.830 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,601.214 SIT in 24,664.152
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 12 z dne 23. 2. 2001, Ob-43956.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Komunala Cerknica, d.o.o.

Ob-46925
1. Naročnik: Premogovnik Velenje d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje,tel. 03/58-71-465,
03/58-69-160, faks 03/58-69-131.

3. Datum izbire: 22. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: akumulatorske baterije Schalke- Ve-
lenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 20. čl. ZJN-1 t.2 in 84 čl.
ZJN-1 t.1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Schalker Eisenhutte
Machinenfabrik gmbh, Magdenburg strabe
37, Gelsenkirchen.

7. Pogodbena vrednost: 7,925.923,76
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: originalni rezervni del za opremo.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 103/2001 Ob-46477
1. Naročnik: Bolnišnica Topolšica.
2. Naslov naročnika: 3326 Topolšica,

Topolšica 61, tel. 03/589-21-10 boltop@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 8. 3. 2001.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 1755

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava projektne do-
kumentacije in izvedba preureditve klet-
nih prostorov objekta Planika – jugov-
zhodni del, Topolšica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila:

1. cena 80% – 80 točk,
2. reference – 20 točk.

Cena se preračuna v točke po formuli:
najnižja cena

CENA T = ——————————————— x 80
ponujena cena

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Prešernova
9a, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
A) 2,926.177,80 SIT,
B) 65, 780.337 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) 6,222.510 SIT, 2,926.177,80 SIT,
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 4. 2001.
Bolnišnica Topolšica

Št. 352-01/303/01-03 Ob-46644
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,

8350 Dolenjske Toplice, tel. 07/384-51-
80, faks 07/384-51-90.

3. Datum izbire: 20. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja infrastrukture
ulice Maksa Henigmana v Dolenjskih To-
plicah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena (do 80 točk), rok pla-
čila (do 10 točk), rok plačila (do 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po na-
vedenih merilih prejela največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska c. 47, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
41,986.221,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7 prejetih
ponudb, od tega 6 pravilnih.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 64,192.051,47 SIT,
44,406.501,50 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Občina Dolenjske Toplice

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 402-2/2001/1 Ob-46479
1. Naročnik: Center za socialno delo

Maribor.
2. Naslov naročnika: Dvorakova ulica 5,

Maribor, tel. 02/25-066-00, faks
02/252-30-54.

3. Datum izbire: 5. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: redno čiščenje – 70 točk,
čiščenje steklenih površin – 14 točk, urna
postavka za dodatno čiščenje po naročilu –
8 točk, urna postavka za dodatno čiščenje
po naročilu ob dela prostih dnevih – 4 toč-
ke, urna postavka za dodatno čiščenje po
naročilu v nočnih urah – 4 točke. Merila so
bila podrobno izdelana v razpisni dokumen-
taciji. Najugodnejša je ponudba, ki je na
podlagi meril prejela največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZKZ, d.o.o., Maribor, Ul.
Mašere in Spasiča 8.

7. Pogodbena vrednost: 6,197.628
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,500.848,30 SIT in 5,588.951,62
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2001.

Center za socialno delo Maribor

Št. 4142-3/01 Ob-46514
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Ko-

per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
3. Datum izbire: 26. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– posnetek obstoječega stanja sta-

rega dela objekta OŠ Šmarje,
– izdelava projekta rušitvenih del,
– pridobitev gradbenega dovoljenja

za rušitev,
– izdelava kompletne projektne do-

kumentacije faze PGD, PZI in PID,
– izdelava lokacijske dokumentacije

in pridobitev vseh soglasij, potrebnih za
pridobitev enotnega gradbenega dovo-
ljenja za nadomestno gradnjo,

– pridobitev enotnega gradbenega
dovoljenja za nadomestno gradnjo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pogoj usposobljenosti in

sposobnosti ponudnika je bil izločitven. Pri
izboru najugodnejšega ponudnika sta bili
upoštevani dve merili, in sicer cena in rok
izvedbe del.

Najnižja ponudbena cena je dobila 100
točk: Cmin=c1(100 točk).

Cene ostalih ponudnikov so bile točko-
vane po naslednji formuli:

ci=100×(Cmin/Ci)

Vse točke so bile ponderirane s faktor-
jem 0.7.

Najkrajši čas izvedbe je dobil 100 točk:
Tmin=t1(100 točk).

Rok izvedbe ostalih ponudnikov je bil
točkovan po naslednji formuli:

ti=100×(Tmin/Ti)

Vse točke so bile ponderirane s faktor-
jem 0.3.

Točke pridobljene pri ceni in pri roku
izvedbe so se seštele. Izbran je bil ponu-
dnik, ki je zbral najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Projekt, d.d. Nova Gori-
ca, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 3,897.250
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,092.000 SIT – 3,250.187,50
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 18/2001 Ob-46659
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/480-20, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 21. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: avtobusni

prevozi delavcev NEK na delo in z dela.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije so izbrani izvajalci prejeli najvišjo
skupno oceno za posamezne relacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

a) za relacijo Samobor (južno naselje) –
NE Krško in nazaj (vozni red št. 2); relacijo
Krško (nakupovalni center) – NE Krško in
nazaj (vozni red št. 6) in relacijo AP Krško –
NE Krško in nazaj, 3 izmene (vozni red št. 7):
Izletnik,d.d., Celje, Aškerčeva 20, Celje.

Pogodbena vrednost: 19,338.000 SIT.
b) za relacijo Zagreb (Heinzlova, Avenija

Vukovar) – NE Krško in nazaj (vozni red št.
3); relacijo Zagreb (Dubec, Retkovec) – NE
Krško in nazaj (vozni red št. 4) in relacijo
Zagreb (Heinzlova) – NE Krško in nazaj, 3
izmene (vozni red št. 8): Generalturist,
d.o.o., Praška 5, Zagreb.
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Pogodbena vrednost: 38,362.500 SIT.
c) za relacijo Brežice (A. P.) – NE Krško

in nazaj (vozni red št. 5): Integral Brebus,
d.o.o., Cesta svobode 11, Brežice.

Pogodbena vrednost: 6,150.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: navedena v 6.

točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) za relacijo Samobor (južno naselje) –

NE Krško in nazaj (vozni red št. 2): 3,
b) za relacijo Zagreb (Heinzlova, Avenija

Vukovar) – NE Krško in nazaj (vozni red
št. 3): 1,

c) za relacijo Zagreb (Dubec, Retkovec)
– NE Krško in nazaj (vozni red št. 4): 1,

d) za relacijo Brežice (A. P.) – NE Krško
in nazaj (vozni red št. 5): 2,

e) za relacijo Krško (nakupovalni center)
– NE Krško in nazaj (vozni red št. 6): 2,

f) za relacijo AP Krško – NE Krško in
nazaj, 3 izmene (vozni red št. 7): 2,

g) za relacijo Zagreb (Heinzlova) – NE
Krško in nazaj, 3 izmene (vozni red št. 8): 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

a) za relacijo Samobor (južno naselje) –
NE Krško in nazaj (vozni red št. 2): 41.250
SIT/dan; 27.000 SIT/dan,

b) za relacijo Zagreb (Heinzlova, Avenija
Vukovar) – NE Krško in nazaj (vozni red št.
3): 41.250 SIT/dan,

c) za relacijo Zagreb (Dubec, Retkovec)
– NE Krško in nazaj (vozni red št. 4): 41.250
SIT/dan,

d) za relacijo Brežice (A. P.) – NE Krško
in nazaj (vozni red št. 5): 30.000 SIT/dan;
25.000 SIT/dan,

e) za relacijo Krško (nakupovalni center)
– NE Krško in nazaj (vozni red št. 6): 20.000
SIT/dan; 16.000 SIT/dan,

f) za relacijo AP Krško – NE Krško in
nazaj, 3 izmene (vozni red št. 7): 28.000
SIT/dan; 24.000 SIT/dan,

g) za relacijo Zagreb (Heinzlova) – NE
Krško in nazaj, 3 izmene (vozni red št. 8):
49.500 SIT/dan.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za relacije (vozni red št. 3, 4 in 8) je
oddano naročilo po postopku s pogajanji v
skladu z 20. členom ZJN-1, točka 1.2.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ga ni bilo.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 64/969/2001 Ob-46754
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefax št. 01-474-2442,
tel št. 01-474-2441.

3. Datum izbire: 19. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova an-

tikorozijske zaščite daljnovodov 110,
220 in 400 kV.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(80%), s strani naročnikov potrjene referen-
ce ponudnika ali podizvajalca pri izvedbi
obnove AKZ daljnovodov (15%), plačilni po-
goji (5%). Javno naročilo po odprtem po-

stopku ni bilo oddano, saj naročnik ni prejel
dveh pravilnih ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 687/01-41/03 Ob-46822
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, faks 04/237-31-06, tel.
04/237-31-50.

3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v celoti pravilni sta bili dve
ponudbi, ki sta imeli izdelani obe ponudbi
iz 5.točke razpisne dokumentacije pod a)
in b). Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih po-
gojev je izbrani izvajalec ponudil najnižjo
ceno, kar je bilo merilo za ocenitev ponud-
be.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CE Design d.o.o., Senič-
no 56, 4294 Križe, ki ga zastopa Metod
Lojk.

6. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD, PZI in PZR infrastrukture za Komu-
nalno cono II. – Primskovo.

7. Pogodbena vrednost: 13,652.870
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,508.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,493.000 SIT; 13,652.870 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 4. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 60/01 Ob-46827
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o., Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-452.

3. Datum izbire: 4. 4. 2001
4. Vrsta in obseg del: izdelava projek-

ta ravnanja z odpadki.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. Potrjene reference za izvedbo tovr-

stnih del:

– brez potrjenih referenc o kvalitetno iz-
vedenih 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 cene.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa

(če v ponudbi ni priložene izjave o spreje-
manju vseh razpisanih pogojev) – izločen iz
postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne pogo-
je ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku
oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisa-

no (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi da-
ljši rok kot je razpisano) – izločen iz postop-
ka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem roku
– ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika: usposob-
ljenost ponudnika se bo preverjala na osno-
vi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k po-
nudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. člena
Odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IEI d.o.o., Ljubljanska uli-
ca 9, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 11,067.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal
podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,495.000 SIT, 11,067.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 4. 2001.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 5/1-01 Ob-46833
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-

stveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, 013077324, mar-
jan.suselj@zzzs.si.

3. Datum izbire: 23. marec 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

nadzora delovanja celotnega sistema
omrežja samopostrežnih terminalov,
vzdrževanje samopostrežnih terminalov
tipov SST1, SST2 in SST3 ter vzdrževa-
nje okolja transakcijsko-komunikacij-
skega strežnika v sistemu kartice zdrav-
stvenega zavarovanja na področju ce-
lotne Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije je kot naročnik na podlagi
izvedenega javnega razpisa za izbiro doba-
viteljev blaga in storitev, potrebnih za uved-
bo sistema kartice zdravstvenega zavarova-
nja v Sloveniji (Ur. l. RS, št. 72/98), za
dobavo samopostrežnih terminalov in tran-
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sakcijskih strežnikov ter njihovo integracijo
v omrežje samopostrežnih terminalov za si-
stem kartice zdravstvenega zavarovanja iz-
bral podjetje Siemens d.o.o. Siemens
d.o.o. je sočasno z izgradnjo omrežja s svo-
jimi podizvajalci izgradil tudi podsistem za
nadzor delovanja samopostrežnih termina-
lov in omrežja, na osnovi licenčne program-
ske opreme »IT Supervisor« in »IT Net Pro«.
Ker gre v konkretnem primeru javnega na-
ročila zaradi obstoja objektivnih razlogov (Si-
emens, d.o.o. razpolaga z licenco za pro-
gramsko opremo IT Supervisor in IT Net
Pro, in zaradi narave storitve v smislu 2.
točke prvega odstavka 97. člena Zakona o
javnih naročilih ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00) za primer, ko je mogoče oddati
javno naročilo v postopku s pogajanji brez
predhodne objave, je naročnik oddal javno
naročilo podjetju Siemens d.o.o. v postop-
ku s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Dunaj-
ska 22, SI-1511 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: letna pogod-
bena vrednost je 142,175.227,68 SIT brez
DDV oziroma 169,188.520,94 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za obdobje dveh
let in pol in jo je mogoče podaljšati še za
obdobje dveh let in pol pod odložnim pogo-
jem zagotovitve sredstev v finančnem načr-
tu in skladnosti podaljšanja pogodbe z na-
čelom gospodarnosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. april 2001.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 3949 Ob-46882
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, Slovenija, tel. 00386/7/480-24-36,
faks 00386/7/492-15-28.

3. Datum izbire: 26. 3. 2001 (pogodba
sklenjena 26. 3. 2001).

4. Vrsta in obseg storitev: storitve raz-
iskovanja (“Inservice Inspection”) reak-
torske posode v skladu z ISI programom
TD2E, v remontu 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
4. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: INETEC, Koturaška 51,
10000 Zagreb, Hrvaška.

7. Pogodbena vrednost: 1,024.000
USD.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3949 Ob-46883
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, Slovenija, tel. 07/48-02-000, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 7. 3. 2001 (datum skle-
nitve pogodbe 26. 3. 2001).

4. Vrsta in obseg storitev: storitve pod-
pore pri izvedbi in-mast inšpekcije goril-
nih elementov za naslednje tri remonte
v Nuklearni elektrarni Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za nabavo storitev podpore
pri izvedbi In-mast sipping inšpekcije gorilnih
elementov se odda naročilo v skladu s 3. in
8. točko 110. člena ZJN le enemu dobavite-
lju, firmi Westinghouse Atom AB Švedska.
Oprema za izvedbo In-mast sipping inšpekci-
je gorilnih elementov je unikatna tehnološka
rešitev Westinghouse Atom AB (prej ABB
Atom). Programski paket opreme je licenčno
zaščiten. Oprema je bila dobavljena in inštali-
rana na vložni stroj za gorivo v reaktorski
zgradbi v NEK v remontu leta 1999.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Westinghouse Atom AB,
Se-72163 Wästeräs, Švedska.

7. Pogodbena vrednost: 30,940.767
SIT (1,305.000 SEK), 10,313.589 SIT
(435.000 SEK) na leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-46926
1. Naročnik: Premogovnik Velenje d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje,tel. 03/5871-465,
03/58-69-160, faks 03/58-69-131.

3. Datum izbire: 26. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih in delovnih  prostorov Premo-
govnika Velenje d.d.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in struktura cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:Čeplak d.o.o, Efenkova
61, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
52,157.863,63 SIT/leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,496.772,14 SIT, 50,876.418,52 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddaja naročila za  obdobje treh let.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: 1. 12. 2000, Uradni list RS, št.
110-111/2000.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Javni razpisi

Popravek

V razpisu za dodelitev službenih stano-
vanj v najem, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45757,
št. 362-35/01 Vlade Republike Slovenije,
Servisa skupnih služb Vlade, se III. točka
pravilno glasi:

III. Predmet razpisa: Dobrovo v Goriških
Brdih,

Bevkova 2, pritličje, enosobno veli-
kosti 46,95 m2.

Uredništvo

Št. 209/2001 Ob-46823
Na podlagi 27. člena Zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, 8/91-1) ter na
podlagi 8. člena Pravilnika o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje domačih
znanstvenih in strokovnih periodičnih publi-
kacij (Ur. l. RS, 3/2000 in 21/2001) Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja periodičnih

publikacij v letu 2001
1. Naziv in sedež: Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje iz-
dajanja periodičnih publikacij z znanstveno
vsebino in periodičnih publikacij, ki so po-
membne za prenos znanstvenih spoznanj v
aplikacijo in tehnološki razvoj.

Ministrstvo sofinancira le stroške tiska in
stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa
avtorskih honorarjev piscem člankov.

3. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 140,000.000 SIT za
leto 2001 in v primeru izbora periodičnih
publikacij za triletno sofinanciranje do naj-
več 45 milijonov za vsako naslednje leto (do
vključno leta 2003).

4. Predmet pogodbe mora biti izpolnjen
v pogodbeno določenih rokih, kar pomeni,
da morajo vsi zvezki periodične publikacije
za tekoči letnik iziti v koledarskem letu
2001.Če je izhajanje periodične publikacije
vezano na šolsko leto,mora publikacija iziti
do konca šolskega leta 2001-2002.

5. Pogoji:
a) Na javni razpis za sofinanciranje izda-

janja periodičnih publikacij se lahko prijavijo
javne raziskovalne organizacije,društva in
združenja, ki izdajajo periodične publikaci-
je.
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b) Periodične publikacije morajo ustre-
zati veljavnim mednarodnim bibliografskim
in tehničnim standardom za znanstveni tisk
in serijske publikacije. (Navodila za obliko-
vanje znanstvenih in strokovnih periodičnih
publikacij, ki jih sofinancira Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport so objavljena na
spletnih straneh
http://www.mszs.si/fdok/nav-oblik-publ.html).

c) Minimalne zahteve za uvrstitev v pro-
gram so :

– da periodična publikacija izhaja že naj-
manj eno leto pred razpisom,

– da je letnik periodične publikacije izšel
skladno z letnim načrtom v letu pred objavo
razpisa (ni zamud pri izhajanju),

– da ustreza tehniči kakovosti po med-
narodnih standardih,

– da so izpolnjene obveznosti po pogod-
bi iz predhodnega proračunskega leta (do
konca razpisa morajo iziti vse številke letni-
ka 2000),

– da so v uredništvu dokumentirane pi-
sne recenzije znanstvenih člankov,

– da so v sistemu Cobbis katalogizirani
vsi prispevki iz periodične publikacije za ob-
dobje treh let pred objavo razpisa (oziroma
za obdobje njihovega izvajanja,če je le-to
krajše od treh let) in sicer po veljavni tipolo-
giji ministrstva.

d) Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njen prijavni obrazec in samostojne priloge:

I. seznam članov uredniškega odbora (z
imeni , akademskimi naslovi in institucijami),

II. uredniški program za leto 2001 z za-
pisnikom seje uredniškega odbora, na ka-
teri je bil sprejet,

III. predviden izbor člankov za letnik
2001 (okvirni naslovi in imena avtorjev pri-
spevkov),

IV. seznam mednarodnih podatkovnih
baz, v katere je vključena publikacija,

V. obrazec/vprašalnik za recenzente in
seznam recenzentov (z imeni in akademski-
mi naslovi),

VI. predračun tiskarne in predračun za
grafično pripravo za tisk.

Predračun tiskarne mora imeti natančno
specificirane tehnične podatke.

Predračun priprave tiskovne forme mora
biti samostojen ali razviden iz predračuna
tiskarne.

Izdajatelj periodične publikacije, ki v letu
pred razpisom ni bila sofinancirana, mora
priložiti tudi vse izvode letnika 2000, ki so
izšli do razpisa.

Izdajatelj mora predložiti verodostojno
dokazilo o vključitvi periodične publikacije v
mednarodno podatkovno bazo, če tega po-
datka ne objavlja v impresumu periodične
publikacije.

Izdajatelji, katerih periodične publikacije
izhajajo samo enkrat v letu in s tem ne izpol-
njujejo osnovnega bibliografskega standar-
da za periodične publikacije, morajo takšno
uredniško politiko posebej utemeljiti.

6. Osnovna merila za izbor so po veljav-
ni tipologiji ministrstva:

– delež znanstvene vsebine v odnosu na
strokovno vsebino,

– vključevanje revije v mednarodne po-
datkovne baze,

– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske pu-
blikacije,

– kakovost vsebine objavljenih člankov in
raven recenzentskih meril za objavo člankov,

– pomen za stroko (področje ali podpo-
dročje), za njen razvoj in razvoj slovenske
strokovne terminologije,

– domača stran na internetu (vsaj s ka-
zalom vsake številke če ne tudi z abstrakti),

– dvojezičnost oziroma posebna skrb za
razvoj slovenskega strokovnega izrazja,

– posebna skrb za objavo izsledkov dok-
torskih nalog novih slovenskih doktorjev zna-
nosti v domači periodični publikaciji pred
objavo v tujini.

7. Prijavni obrazci so dosegljivi na spletnih
straneh (http://www.mszs.si/mszs/tenders)
ali na sedežu Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport , Trg OF 13, Ljubljana, vsak delavnik
med 8. in 17. uro v recepciji, od dneva objave
tega razpisa do 14. maja 2001.

8.. Pisne vloge morajo biti opremljene z
naslovom ministrstva, z vidno oznako ˝Ne
odpiraj-vloga za javni razpis za sofinancira-
nje periodičnih publikacij˝. Vsaka vloga mo-
ra biti v svojem ovitku. Če pošiljatelj pošilja
več ovitkov hkrati, mora biti vsak od njih
označen z zaporedno številko, njihovo šte-
vilo pa navedeno na prvem ovitku.

9. Vloge morajo prispeti ne glede na na-
čin prenosa na naslov: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, do vključno 14. maja 2001, do
12. ure, v vložišče ministrstva.

10. Odpiranje vlog bo v Ljubljani, na Mi-
nistrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13 v 3. nadstropju,15. maja 2001.

Nepravočasnih in nepravilno označenih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem.

11. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 45 dni po poteku roka za prijavo.

12. Vse dodatne informacije lahko zain-
teresirani dobe na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport pri Gabrijeli Biserki Šertel
osebno ali po telefonu 01/478-4698.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 226/2001 Ob-46828
Na podlagi določil 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št.
8/91), 5. člena Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re-
publike Makedonije, objavljen v Ur. l. RS,
št. 46/95, MP – 12/95 in na podlagi Pro-
tokola osmega zasedanja skupnega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Ma-
kedonijo z dne 28. 1. 2000, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Sloveni-
je, ki ga zastopa ministrica dr. Lucija Čok,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Makedonijo v letih 2001,

2002 in 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in makedonskih razisko-
valcev, ki izvajajo skupne raziskovalne pro-
jekte in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski od 1 do 3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezova-
ti na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane programe dela JRO, ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
sofinancirane mednarodne projekte (zlasti
npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU
na področju raziskav, tehnološkega razvoja
in predstavitev) oziroma s strani Ministrstva
za gospodarstvo sofinancirane razvojno-te-
hnološke projekte.

4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o vlagatelju,
– podatke o slovenskem in makedon-

skem nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– načrt izmenjav,
– kratke življenjepise slovenskega in ma-

kedonskega nosilca projekta z najpomem-
bnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na
vsebino projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen/aplikativnost,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi,
– prioriteta v okviru znanstvene politike v

Sloveniji.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je julij 2001.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med RS in Makedonijo v letih 2001, 2002
in 2003“, morajo vlagatelji dostaviti v zapr-
tih ovojnicah in z označbo vlagatelja na na-
slov: Slavi Krušič, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 31. maja 2001 do
14. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju 4. junija 2001 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca junija
2001.
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11. Partner iz Makedonije mora prav ta-
ko oddati vlogo na svojem pristojnem mini-
strstvu.

12. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478-46-76, ozi-
roma je dostopna na internetu. Vse dodatne
informacije pri Slavi Krušič (tel. 478-46-71).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 227/2001 Ob-46829
Na podlagi določil 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št.
8/91), 5. člena Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re-
publike Hrvaške, objavljen v Ur. l. RS, št.
17/96, MP 4/96 in na podlagi Protokola
četrtega zasedanja skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z
dne 28. 6. 2000, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, ki ga
zastopa ministrica dr. Lucija Čok, Trg OF
13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško v letih 2001,

2002 in 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1 do 3 me-
secev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport sofinancirane medna-
rodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev),
oziroma s strani Ministrstva za gospodar-
stvo sofinancirane razvojno - tehnološke
projekte;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih biotehnologije, ekologije in zašči-
te okolja, novih materialov, informatike in
telekomunikacij ter družbenih in humanistič-
nih ved.

4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o vlagatelju,
– podatke o slovenskem in hrvaškem no-

silcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– načrt izmenjav,
– kratek življenjepis slovenskega in hr-

vaškega nosilca projekta z najpomembnej-
šimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebi-
no projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen/aplikativnost,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi,
– prioriteta v okviru znanstvene politike v

Sloveniji.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 15,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je julij 2001.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Hr-
vaško v letih 2001, 2002 in 2003“, morajo
vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Slavi Krušič,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 23. maja 2001 do
14. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju 25. maja 2001 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca junija
2001.

11. Hrvaški partner mora prav tako od-
dati vlogo na svojem pristojnem ministrstvu.

12. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478-46-76, ozi-
roma je dostopna na internetu. Vse dodatne
informacije pri Slavi Krušič (tel. 478-46-71).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 232/2001 Ob-46830
Na podlagi določb Zakona o Vladi Repu-

blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), 52/I.
člena Zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94,
20/95-US RS, 29/95 in 80/99), 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I,
št. 8/91-I), 5. člena Pravilnika o financira-
nju in sofinanciranju mednarodnega znan-
stvenega in tehnološkega sodelovanja Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99) in Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Združenega
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o

sodelovanju v izobraževanju, kulturi in zna-
nosti in dogovora med Ministrstvom Repu-
blike Slovenije za šolstvo, znanost in šport
in The British Council o izmenjavi znanstve-
nikov in raziskovalcev v okviru programa
“Partnerships in Science“, Ministrstvo Re-
publike Slovenije za šolstvo, znanost in
šport, Trg osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa “Partnerships in Science“
v obdobju od 1. 6. 2001 do 31. 3.

2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13,1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje na-
slednjih oblik sodelovanja:

I. Izmenjava raziskovalcev v okviru sku-
pnih znanstveno raziskovalnih projektov,

II. Projekti, namenjeni razvijanju diskusi-
je med znanstveniki in širšo javnostjo,

III. Projekti, namenjeni širjenju poučeva-
nja znanosti v izobraževalnem sistemu.

I. Izmenjava raziskovalcev v okviru sku-
pnih znanstveno raziskovalnih projektov.

a) Izmenjave bosta sofinancirala Mini-
strstvo Republike Slovenije za šolstvo, zna-
nost in šport in The British Council po na-
slednjem principu: stran, ki pošilja, krije
mednarodne prevozne stroške, stran, ki
sprejema, krije stroške bivanja.

b) Prednostna področja, na katera naj
se nanašajo predlogi projektov, so:

– okoljske tehnologije (upravljanje in za-
ščita okolja v sodelovanju z nevladnimi or-
ganizacijami),

– prenos tehnologije vključno s proizvo-
dnimi tehnologijami, biotehnologija, gozdar-
stvo in kmetijstvo (prednost bodo imeli pro-
jekti, kjer partner v projektu prihaja iz zase-
bnega sektorja),

– informacijska tehnologija vključno z
uvajanjem elektronskega poslovanja
(e-commerce in e-government).

c) Prednost bodo imeli projekti z mož-
nostjo nadaljnjega financiranja v okviru pro-
gramov EU, projekti, ki vključujejo mlajše
raziskovalce na začetku kariere oziroma
mednarodnega sodelovanja in projekti, kjer
se na novo vzpostavljajo povezave med slo-
venskimi in britanskimi institucijami. Projekti
niso namenjeni za doktorski študij.

č) Predlogi projektov naj vključujejo tudi
predloge za letno javno predstavitev ciljev in
dosežkov projekta v sredstvih javnega ob-
veščanja.

II. Projekti, namenjeni razvijanju diskusi-
je med znanstveniki in širšo javnostjo.

a) Cilj projektov je pospešiti odprtost in
transparentnost dialoga med znanstveniki in
širšo javnostjo v Sloveniji na podlagi britan-
skih izkušenj pri tovrstnih programih.

b) Predlogi lahko vključujejo medije (te-
levizija, časopisi, revije, elektronski mediji)
ter organizacijo delavnic in seminarjev.

c) Predlogi se lahko nanašajo na vsa
področja znanosti.

č) Prijavitelji so lahko posamezniki, or-
ganizacije v zasebnem in javnem sektorju in
nevladne organizacije.

d) Izmenjave v predlaganem programu
niso nujne.
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e) Predloge je potrebno predhodno
predstaviti The British Council-u in Mini-
strstvu Republike Slovenije za šolstvo, zna-
nost in šport (predstavitev ne bo vplivala na
končni izbor projekta).

III. Projekti, namenjeni širjenju poučeva-
nja znanosti v izobraževalnem sistemu.

a) Cilj projektov je izboljšanje razširjanja
in razumevanja znanosti znotraj izobraževal-
nega sistema na vseh ravneh šolanja – vključ-
no z izobraževalnimi programi za odrasle.

b) Prijavitelji so lahko učitelji, organizaci-
je in institucije v zasebnem in javnem sek-
torju. Prednost bodo imeli projekti, ki vklju-
čujejo zunanje preverjanje poučevanja ali
razvijajo neodvisno izmenjavo študentov
(vključno priprave na programe Erasmus,
Leonardo in Grundtvig).

3. Pogoji in merila za opravljanje pred-
meta razpisa:

– projekte je potrebno prijaviti na prijav-
nih obrazcih The Biritish Council-a v angle-
škem jeziku. Podpis slovenskega partnerja
mora biti opremljen z žigom institucije;

– predlogi projektov pod I. Izmenjava
raziskovalcev v okviru skupnih znan-
stveno-raziskovalnih projektov se morajo
navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport financirane programe dela
JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja ali s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport sofinancirane medna-
rodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma se morajo navezovati na s strani
Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane
razvojno tehnološke projekte – obvezno na-
vesti šifro programa ali projekta;

– izjemoma bodo sofinancirani projekti,
ki vključujejo inovativne predloge na podro-
čju prenosa tehnologij ter varovanja okolja v
sodelovanju z nevladnimi organizacijami;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I).

4. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-
vati naslednje elemente (obrazec The Bri-
tish Council v angleškem jeziku):

– osnovne podatke o projektu (naslov,
področje),

– podatke o slovenskem in britanskem par-
tnerju/partnerjih s strokovnim življenjepisom,

– tehnične podatke o projektu (cilj, traja-
nje),

– objektivni namen, ki bo pokazal uspe-
šnost projekta,

– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in so-

financiranju s strani The British Council,
– drugi možni viri sofinanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za pred-

videni čas trajanja projekta.
5. Čas izvajanja predmeta razpisa je 10

mesecev , in sicer od 1. 6. 2001 do 31. 3.
2002. Na podlagi uspešnih rezultatov iz 1.
leta projekta bo možno projekt podaljšati za
največ dve leti (vsako leto posebej).

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 7,000.000 SIT.

7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. 6. 2001.

8. Pisne vloge z dokumentacijo in z oz-
nako “Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje v
okviru programa “Partnerships in Science“
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojni-
cah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno pet-
ka, 4. maja 2001 do 12. ure. Vlagatelji mo-
rajo kopijo predloga projekta obvezno po-
sredovati tudi na naslov: The British Coun-
cil, Cankarjevo nabrežje 27, 1000 Ljublja-
na.

9. Vloge bo po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje vlog. Nepopolnih, ne-
pravočasno prispelih in nepravilno oprem-
ljenih vlog komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene vlagateljem.

10. Vloge bosta obravnavala Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport in The British
Council.

11. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
predvidoma v maju 2001.

12. Prijavne obrazce lahko vlagatelji
dvignejo vsak dan po objavi javnega razpisa
v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, v
tajništvu Sektorja za mednarodno znanstve-
no in tehnološko sodelovanje. Razpis in pri-
javni obrazci so na voljo tudi na spletnih
straneh MŠZŠ in spletnih straneh The Bri-
tish Council (www.britishcouncil.si).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 235/2001 Ob-46831
Na podlagi določil Zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91) ter Pravilni-
ka o financiranju in sofinanciranju mednaro-
dnega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98 in 48/99) Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije,
ki ga zastopa ministrica dr. Lucija Čok, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Svobodno
državo Bavarsko v letih 2002 in 2003

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in bavarskih raziskoval-
cev, ki izvajajo skupne raziskovalne projek-
te in sicer: krajši obiski do 14 dni in daljši
obiski do 12 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport sofinancirane medna-
rodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.

okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma se morajo navezovati na s strani
Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane
razvojno-tehnološke projekte – obvezno na-
vesti šifro programa ali projekta;

– pri znanstveno-raziskovalnem projektu
morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

4. Vloga na razpis v 2 izvodih, ki jo pre-
dloži odgovorni nosilec projekta na sloven-
ski strani, mora vsebovati naslednje ele-
mente:

– izpolnjen razpisni obrazec,
– vsebina projekta (1,5 - 3 strani) v an-

gleškem jeziku,
– Curriculum vitae et studiorum odgo-

vornega slovenskega nosilca projekta in so-
delavcev,

– seznam publikacij (izpisek iz CO-
BISS-a),

– opis projektnega partnerja oziroma
partnerskega inštituta.

5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen,
– primernost prijavitelja projekta za iz-

vedbo projekta,
– možnost uresničitve projekta, aplika-

tivnost,
– pomen in nujnost bilateralnega znan-

stvenega sodelovanja (korist za znanost v
obeh državah, s tem povezana inovativnost
oziroma možnost novih znanstvenih spoz-
nanj),

– prioriteta v okviru znanstvene in tehno-
loške politike v Sloveniji,

– eventualna možnost (kasnejše) vključi-
tve v projekt, ki je financiran v okviru EU, ali
v druge multilateralne programe.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.

7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je od 1. januarja 2002 do 31.
decembra 2003.

8. Nosilci projektov, potekajočih v pred-
hodnem obdobju, ki želijo projekte podalj-
šati za čas v letih 2002 in 2003, morajo
izpolniti razpisni obrazec s prilogami. Ob-
vezno morajo dodati prilogi: utemeljitev po-
daljšanja projekta (na 1,5 do 3 straneh) in
vmesno poročilo, skupaj s preglednico iz-
vajanja obiskov (na 1,5 do 3 straneh). Drugi
razpisni pogoji so enaki.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Svobodno drža-
vo Bavarsko v letih 2002 in 2003“, morajo
vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Anja Muck,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

10. Vloge morajo prispeti v glavno pisar-
no Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te vloge, do vključno 15. juni-
ja 2001 do 12. ure.

11. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju 18. junija 2001, v
prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

12. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni po 21. zasedanju Stalne me-
šane slovensko bavarske komisije, ki bo
predvidoma v oktobru 2001.
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13. V treh mesecih po zaključku projek-
ta mora nosilec oddati na zgoraj navedeni
naslov Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport skupno izdelano zaključno poročilo.
Vmesno poročilo, skupaj s preglednico iz-
vajanj obiskov, mora oddati do 31. decem-
bra 2002.

14. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478-46-76, ozi-
roma je dostopna na Internetu. Vse dodatne
informacije so pri Anji Muck (tel.
478-46-91).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 234/2001 Ob-46832
Na podlagi določil Zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91), Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodne-
ga znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98 in 48/99) in Zakona o ratifi-
kaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo-
venije in Vlado Republike Avstrije o znan-
stvenem in tehničnem sodelovanju (Ur. l.
RS, št. 28/99, MP-10/99), Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Sloveni-
je, ki ga zastopa ministrica dr. Lucija Čok,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehničnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko

Avstrijo v letih 2002 in 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in avstrijskih raziskoval-
cev, ki izvajajo skupne raziskovalne projek-
te in sicer: krajši obiski do 10 dni in daljši
obiski do 3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport sofinancirane medna-
rodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma se morajo navezovati na s strani
Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane
razvojno-tehnološke projekte – obvezno na-
vesti šifro programa ali projekta;

– pri znanstveno-raziskovalnem projektu
morajo sodelovati raziskovalci obeh držav;
slovenski in avstrijski nosilec morata vložiti
prijavi načeloma sočasno, v terminu in na
način, ki ga določita pristojni ministrstvi (Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-

blike Slovenije ter Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur);

– prioritetna raziskovalna področja so:
biotehnologija, materiali in elektronika, var-
stvo okolja, medicina, pravne, družbene in
ekonomske vede. Sprejeti bodo tudi pro-
jekti drugih področij, ki so v skupnem razi-
skovalnem interesu obeh držav;

– prednost bodo imeli projekti, ki vsebu-
jejo možnost vključevanja v raziskovalne pro-
grame EU ter razširitev na multilateralne pro-
jekte. Prav tako bo imelo prednost sodelo-
vanje mladih raziskovalcev;

4. Vloga na razpis v 2 izvodih, ki jo pre-
dloži odgovorni nosilec projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:

– izpolnjen razpisni obrazec,
– vsebina projekta (1,5 - 3 strani) v an-

gleškem jeziku,
– Curriculum vitae et studiorum odgo-

vornega slovenskega nosilca projekta in so-
delavcev,

– seznam publikacij (izpisek iz CO-
BISS-a),

– opis projektnega partnerja oziroma
partnerskega inštituta.

5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen/aplikativnost,
– primernost prijavitelja projekta za iz-

vedbo projekta,
– pomen in nujnost bilateralnega znan-

stvenega sodelovanja (korist za znanost v
obeh državah ter možnosti za ekonomsko
uporabo rezultatov kot so patenti, licence
itd. ali možnost novih znanstvenih spoznanj),

– možnost uresničitve projekta,
– prioriteta v okviru znanstvene in tehno-

loške politike v Sloveniji,
– eventualna možnost (kasnejše) vključi-

tve v projekt, ki je financiran v okviru EU, ali
v druge multilateralne programe.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.

7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je od 1. januarja 2002 do 31.
decembra 2003.

8. Vsaka pogodbenica prevzame pokri-
vanje potnih stroškov oseb, ki jih odpošlje
in stroškov bivanja za osebe, ki jih sprejme.

Veljavna tarifa v Avstriji:
– za krajše strokovne obiske do 10 dni,

ki so predvideni v okviru odobrenih projek-
tov, so zagotovljene nočnine in dnevnice v
skupnem znesku 1. 000 ATS (72,67 EUR)
na dan;

– za bivanje v trajanju od 1 do 3 mese-
cev, ki je predvideno v okviru odobrenih
projektov, so zagotovljeni naslednji meseč-
ni zneski: 16.500 ATS (1.199,10 EUR) za
raziskovalce starejše od 35 let, vključno z
nočnino; za mlade raziskovalce mlajše od
35 let 10.000 ATS (726,73 EUR), z more-
bitnim dodatkom za stroške bivanja.

Veljavna tarifa v Sloveniji:
– za krajše obiske do 10 dni, ki so pred-

videni v okviru odobrenih projektov, so za-
gotovljene dnevnice v uradni nacionalni va-
luti (v protivrednosti pribl. 20 USD) in stro-
ški nastanitve;

– za bivanje v trajanju od 1 do 3 mese-
cev, ki je predvideno v okviru odobrenih
projektov, so zagotovljeni zneski: 400 USD
mesečno ter stroški nastanitve.

9. Nosilci projektov, potekajočih v pred-
hodnem obdobju, ki želijo projekte poda-

ljšati za čas v letih 2002 in 2003, morajo
izpolniti razpisni obrazec s prilogami. Ob-
vezno morajo dodati prilogi: utemeljitev po-
daljšanja projekta (na 1,5 do 3 straneh) in
vmesno poročilo, skupaj s preglednico iz-
vajanja obiskov (na 1,5 do 3 straneh). Drugi
razpisni pogoji so enaki.

10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Av-
strijo v letih 2002 in 2003“, morajo vlagate-
lji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
vlagatelja na naslov: Anja Muck, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Slovenija.

11. Vloge morajo prispeti v glavno pisar-
no Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te vloge, do vključno 13. juni-
ja 2001 do 12. ure.

12. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju 14. junija 2001, v
prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni po sestanku skupnega od-
bora, ki bo predvidoma v jeseni 2001.

14. V treh mesecih po zaključku projek-
ta mora nosilec oddati na zgoraj navedeni
naslov Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport skupno izdelano zaključno poročilo.
Vmesno poročilo, skupaj s preglednico iz-
vajanj obiskov, mora oddati do 31. decem-
bra 2002.

15. Avstrijski partner mora prav tako od-
dati prijavo na pristojnem mestu in sicer:
Büro für Wissenschaftlich-Technische, Zu-
sammenarbeit des ÖAD, Schottengasse 1,
A-1010 Wien, Tel. + 43/1/533 24 55; Fax:
+ 43/1/533 13 96, e-mail:
wtz@oead.ac.at, spletna stran: www.oe-
ad.ac.at/info/wtz.

16. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpi-
sa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478-46-76, ozi-
roma je dostopna na Internetu. Vse dodatne
informacije so pri Anji Muck (tel.
478-46-91).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 233/2001 Ob-46837
Na podlagi določb Zakona o Vladi Repu-

blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), 52/I.
člena Zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94,
20/95-US RS, 29/95 in 80/99), 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I,
št. 8/91-I), Pravilnika o financiranju in sofi-
nanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), Akta o nasledstvu sporazumov nek-
danje Jugoslavije z Japonsko (Ur. l. RS, št.
8/94) ter v zvezi s Sporazumom med Vlado
SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na
področju znanosti in tehnologije (Ur. l.
SFRJ, št. 6/82) in Memoranduma o sogla-
sju o znanstvenem sodelovanju med Mini-
strstvom za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije in Japonskim združenjem za
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spodbujanje znanosti (JSPS) z dne 6. 4.
2001, Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja z Japonsko v obdobju od
2001 do 2002

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje kratkoročnih obiskov na

Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem trajanju
180 dni v obdobju julij 2001 – marec 2002;

– sofinanciranje dolgoročnih obiskov na
Japonskem (3 do 10 mesecev) v skupnem
trajanju 10 mesecev v obdobju julij 2001 -
marec 2002;

– eno 12- do 24-mesečno JSPS podok-
torsko štipendijo na Japonskem za japon-
sko fiskalno leto 2001 (1. 4. 2001-31. 3.
2002 in tri 12- do 24-mesečne podoktor-
ske štipendije JSPS na Japonskem za ja-
ponsko fiskalno leto 2002 (1. 4. 2002 –
31. 3. 2003).

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– vloge za sofinanciranje obiskov na ja-
ponskem in za podoktorske štipendije se lah-
ko nanašajo na sodelovanje z japonskimi ra-
ziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo pod okri-
ljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kultu-
ro, šport, znanost in tehnologijo (Monbusho);

– ministrstvo Republike Slovenije za šol-
stvo, znanost in šport in Japonsko združe-
nje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta
sofinancirala sodelovanje na področjih na-
ravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biote-
hničnih, družboslovnih in humanističnih ved;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);

– pri kandidatih za podoktorske štipen-
dije od zagovora doktorata praviloma ne
sme preteči več kot 6 let.

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predlaganega

sodelovanja,
– reference sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 3,500.000 SIT. Sofi-
nanciranje bo potekalo do končne porabe
razpoložljivih namenskih sredstev za obdob-
je julij 2001 – marec 2002. Vse stroške v
zvezi s štipendijami, vključno z mednarodni-
mi prevoznimi stroški, krije JSPS.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je:

– 1. 6. 2001 za kratke in daljše obiske
(obrazec MŠZŠ),

– 1. 10. 2001 za podoktorske štipendi-
je (obrazec JSPS).

7. Vloge za sofinanciranje obiskov in za
podoktorske štipendije morajo biti priprav-
ljene v skladu z navodili, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

8. Pisne vloge z vso potrebno dokumen-
tacijo in z oznako “Ne odpiraj - vloga za javni
razpis za sofinanciranje znanstvenega so-

delovanja z Japonsko“ morajo vlagatelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

9. Pravilno označene vloge za sofinancira-
nje morajo ne glede na način prenosa na
gornji naslov prispeti do petka, 25. maja 2001
do 12. ure (1. rok) oziroma do petka, 6. julija
2001 do 12. ure (2. rok). Vloge bo odprla
komisija za odpiranje vlog dne 28. maja 2001
ob 9. uri oziroma dne 9. julija 2001 ob 9. uri v
prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.

Pri pripravi vlog za sofinanciranje obi-
skov je potrebno upoštevati, da morajo od
datuma odpiranja vlog do načrtovanega za-
četka obiska poteči najmanj trije meseci,
pri pripravi vlog za podoktorske štipendije
pa približno 6 mesecev.

Nepopolnih, nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih oziroma oddanih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagateljem.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji pisno obveščeni po uskladitvi izbora z
Japonskim združenjem za spodbujanje zna-
nosti (JSPS), praviloma najkasneje 30 dni
pred načrtovanim datumom začetka obiska.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Alenki Mihailovski (tel. 01/478 4690,
alenka.mihailovski@mzt.si).

Razpisna dokumentacija (obrazci za pri-
javo obiskov in navodila za pripravo vlog) je
dosegljiva po objavi razpisa na spletni strani
MŠZŠ in v Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Ljubljana, Trg OF 13, vsak delovni
dan med 8. in 16. uro.

Vloge za podoktorske štipendije je po-
trebno oddati na originalnih obrazcih JSPS,
ki niso na voljo v računalniški obliki. Intere-
senti jih lahko dobijo na gornjem naslovu.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 229/2001 Ob-46840
Na podlagi določb Zakona o Vladi Repu-

blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), 52/I.
člena Zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94,
20/95-US RS, 29/95 in 80/99), 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I,
št. 8/91-I), 5. člena Pravilnika o financira-
nju in sofinanciranju mednarodnega znan-
stvenega in tehnološkega sodelovanja Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99) in Skupne izjave o sode-
lovanju v znanosti in tehnologiji med Mini-
strstvom za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije in Ministrstvom za izobraževa-
nje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevi-
ne Norveške, podpisane v Oslu dne 12.
maja 1998, Ministrstvo Republike Slovenije
za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodil-
ne fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-norveških znanstveno
tehnoloških projektov v obdobju

2001 – 2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slo-
vensko – norveških projektov v obdobju
1. 1. 2001 – 31. 12. 2002 oziroma 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001 za izmenjave v okvi-
ru projektov, sprejetih v letih 1999 in 2000
(2. oziroma 3. leto izmenjav).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo sofinanciralo po dva enotedenska
obiska v vsako smer na leto v višini:

– mednarodnih prevoznih stroškov za
slovenske raziskovalce ob obiskih na Nor-
veškem in

– stroškov bivanja v hotelu B kategorije
in dnevnic za norveške raziskovalce ob obi-
skih v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov biva-
nja na Norveškem in prevoznih stroškov nor-
veških partnerjev ob obiskih v Republiki Slo-
veniji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma
sredstva zagotoviti iz drugih virov, ker resorno
norveško ministrstvo izmenjav ne sofinancira.

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na prijavnih obrazcih (posebni obraz-
ci za prijavo novih projektov oziroma za 2.
oziroma 3. leto izmenjav);

– novi projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave v

naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);

– predlogi projektov se morajo navezova-
ti na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane programe dela JRO ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
sofinancirane mednarodne projekte (zlasti
npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU
na področju raziskav, tehnološkega razvoja
in predstavitev) oziroma se morajo navezova-
ti na s strani Ministrstva za gospodarstvo sofi-
nancirane razvojno-tehnološke projekte - ob-
vezno navesti šifro programa ali projekta.

5. Merila izbire so:
– znanstvena oziroma tehnološka rele-

vantnost predloga projekta,
– reference raziskovalne skupine,
– utemeljenost dvostranskega sodelo-

vanja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v

multilateralnih projektih.
6. Vloga za sofinanciranje izmenjav mo-

ra vsebovati naslednje elemente:
a) Za nove projekte (obrazec):
– osnovne podatke o projektu (naslov,

veda, tip raziskave),
– podatke o slovenskem in norveškem

partnerju s strokovnima življenjepisoma,
– opis projekta in cilje,
– koristi za slovensko in norveško stran,
– osnovne vire financiranja raziskav,
– pregled predlaganih obiskov za dve leti.
b) Za 2. oziroma 3. leto sofinanciranja

izmenjav (obrazec):
– poročilo o realizaciji v preteklem letu,
– osnovne podatke o projektu (naslov,

slovenski in norveški nosilec projekta),
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– pregled predlaganih obiskov v letu
2001.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 4,800.000 SIT.

8. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. 1. 2001.

9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1.1. 2001 do 31. 12. 2002 za nove pro-
jekte oziroma od 1. 1. 2001 do 31.12.
2001 za projekte, sprejete v letih 1999 in
2000 (2. oziroma 3. leto izmenjav).

Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
“Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje sloven-
sko-norveških projektov v obdobju 2001 –
2002“ morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno po-
nedeljka, 7. maja 2001 do 12. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje vlog. Nepopolnih,
nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnava-
la in bodo vrnjene vlagateljem.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v torek, 8. maja 2001 ob
9. uri.

12. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja vlog.

13. Prijavne obrazce lahko vlagatelji
dvignejo vsak dan po objavi javnega razpisa
v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, v
tajništvu Sektorja za mednarodno znanstve-
no in tehnološko sodelovanje.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihai-
lovski, tel. 01/47-84-690, elektronska poš-
ta: alenka.mihailovski@mszs.si. Razpis in
prijavni obrazci so objavljeni tudi na spletnih
straneh Ministrstva RS za šolstvo, znanost
in šport.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 230/2001 Ob-46841
Na podlagi določb Zakona o Vladi Repu-

blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), 52/I.
člena Zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94,
20/95-US RS, 29/95 in 80/99), 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I,
št. 8/91-I), 5. člena Pravilnika o financira-
nju in sofinanciranju mednarodnega znan-
stvenega in tehnološkega sodelovanja Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99) in Skupne izjave o sode-
lovanju v znanosti in tehnologiji med Mini-
strstvom za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije in Ministrstvom za raziskave in
informacijsko tehnologijo Kraljevine Dan-
ske, podpisane v Kopenhagnu dne 24. ok-
tobra 1997, Ministrstvo Republike Sloveni-
je za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobo-
dilne fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-danskih znanstveno
tehnoloških projektov v obdobju

2001 – 2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slo-
vensko - danskih projektov v obdobju od
1. 1. 2001 – 31. 12. 2002 za nove projek-
te, oziroma v obdobju 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001 za izmenjave v okviru projek-
tov, sprejetih v letih 1999 in 2000 (2. oziro-
ma 3. leto izmenjav).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo sofinanciralo po dva enotedenska
obiska v vsako smer na leto v višini:

– mednarodnih prevoznih stroškov za
slovenske raziskovalce ob obiskih na Dan-
skem in

– stroškov bivanja v hotelu B kategorije
in dnevnic za danske raziskovalce ob obi-
skih v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov biva-
nja na Danskem in prevoznih stroškov dan-
skih partnerjev ob obiskih v Republiki Slove-
niji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma sred-
stva zagotoviti iz drugih virov, ker resorno
dansko ministrstvo izmenjav ne sofinancira.

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na prijavnih obrazcih (posebni obraz-
ci za prijavo novih projektov oziroma za 2.
oziroma 3. leto izmenjav);

– novi projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave v

naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela JRO
ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane oziroma sofinancirane pro-
jekte temeljnega in aplikativnega raziskova-
nja ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport sofinancirane mednarodne pro-
jekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehno-
loškega razvoja in predstavitev) oziroma se
morajo navezovati na s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno tehno-
loške projekte – obvezno navesti šifro pro-
grama ali projekta.

5. Merila izbire so:
– znanstvena oziroma tehnološka rele-

vantnost predloga projekta,
– reference raziskovalne skupine,
– utemeljenost dvostranskega sodelo-

vanja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v

multilateralnih projektih.
6. Vloga za sofinanciranje izmenjav mo-

ra vsebovati naslednje elemente:
a) Za nove projekte (obrazec):
– osnovne podatke o projektu (naslov,

veda, tip raziskave),
– podatke o slovenskem in danskem par-

tnerju s strokovnima življenjepisoma,
– opis projekta in cilje,
– koristi za slovensko in dansko stran,
– osnovne vire financiranja raziskav,
– pregled predlaganih obiskov za dve

leti.
b) Za 2. oziroma 3. leto sofinanciranja

izmenjav (obrazec):

– poročilo o realizaciji v preteklem letu,
– osnovne podatke o projektu (naslov,

slovenski in danski nosilec projekta),
– pregled predlaganih obiskov v letu

2001.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 7,600.000 SIT.
8. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. 1. 2001.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od

1.1. 2001 do 31. 12. 2002 za nove pro-
jekte oziroma od 1. 1. 2001 do 31.12.
2001 za projekte, sprejete v letih 1999 in
2000 (2. oziroma 3. leto izmenjav).

10. Pisne vloge z dokumentacijo in z oz-
nako “Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
slovensko-danskih projektov v obdobju
2001 – 2002“ morajo vlagatelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno po-
nedeljka, 7. maja 2001 do 12. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje vlog. Nepopolnih,
nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnava-
la in bodo vrnjene vlagateljem.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana, v torek, 8. maja 2001 ob 9. uri.

12. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja vlog.

13. Prijavne obrazce lahko vlagatelji
dvignejo vsak dan po objavi javnega razpisa
v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, v
tajništvu Sektorja za mednarodno znanstve-
no in tehnološko sodelovanje.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihailov-
ski, tel. 01/47-84-690, elektronska pošta:
alenka.mihailovski@mszs.si. Razpis in prijavni
obrazci so objavljeni tudi na spletnih straneh
Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 231/2001 Ob-46842
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodne-
ga znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98 in 48/99) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje udeležb na

mednarodnih konferencah v tujini
z vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v

svetu za leto 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah

v tujini z vabljenimi predavanji;
b) delovanje slovenskih znanstvenih

združenj v svetu.
3. Orientacijska vrednost javnega razpi-

sa je ad a. 16,000.000 SIT in ad b.
14,000.000 SIT.
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4. Predmet razpisa pod a in b točke 2.
mora biti uresničen v letu 2001.Sofinanci-
ranje bo potekalo do končne porabe razpo-
ložljivih namenskih sredstev za leto 2001.

5. V skladu s Pravilnikom o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstve-
nega in tehnološkega sodelovanja Republi-
ke Slovenije ministrstvo lahko sofinancira:

ad.a.
– mednarodne prevozne stroške (po

APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tari-
fi) za udeležbo slovenskih znanstvenikov na
mednarodnih konferencah v tujini, pod po-
gojem, da so na njih udeleženi z vabljenimi
predavanji in jim stroške bivanja krije orga-
nizator;

Zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo ministrstvo financiralo:

– potne stroške praviloma največ za dve
vabljeni predavanji na mednarodnih konfe-
rencah posameznemu slovenskemu preda-
vatelju v letu 2001,

– potne stroške praviloma največ dvema
vabljenima predavateljema z iste institucije
za udeležbo na isti mednarodni konferenci;

ad.b.1.
– članstvo slovenskih znanstvenih zdru-

ženj v mednarodnih nevladnih znanstvenih
združenjih do 190.000 SIT letno. Mini-
strstvo ne sofinancira članarin sekcijam
znanstvenih združenj;

ad b.2.
– delovanje slovenskih predstavnikov, iz-

voljenih za predsednike, podpredsednike,
generalne sekretarje ali člane vodstvenih or-
ganov mednarodnih znanstvenih združenj v
višini mednarodnih prevoznih stroškov ter
dnevnic, kot jih določa Uredba o povračilu
stroškov za službena potovanja v tujino (Ur.
l. RS, št. 38/94, 63/94 in 24/96) za ude-
ležbe na zasedanjih vodstvenih organov
mednarodnih znanstvenih združenj;

ad.b.3.
– nadomestila za strokovna opravila v

zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov
in generalnih sekretarjev mednarodnih znan-
stvenih združenj največ do 200.000 SIT let-
no.

Posamezno slovensko znanstveno zdru-
ženje lahko zaprosi praviloma za nadome-
stilo za strokovna opravila za največ enega
funkcionarja.

6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije in zasebni ra-

ziskovalci, ki izvajajo nacionalni raziskovalni
program;

– slovenska znanstvena združenja;
– raziskovalne organizacije, ki izvajajo

dejavnosti iz mednarodnih dvostranskih ali
večstranskih sporazumov;

– aktivni raziskovalci, izvoljeni za pred-
sednike, podpredsednike, generalne sekre-
tarje ali člane vodstvenih organov mednaro-
dnih znanstvenih združenj.

7. Vloga mora vsebovati:
– naziv javnega razpisa;
– podatke o prijavitelju;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih po-

gojev:
ad a.
– vabilo organizatorja za vabljeno preda-

vanje,
– povzetek predavanja,
– predračun stroškov,
– program mednarodnega srečanja;

ad.b.1.
– račun mednarodnega znanstvenega

združenja;
ad b.2.
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju,
– predračun stroškov;
ad b.3.
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
8. Merila za izbiro vlog za sofinanciranje:

v postopku za zbiranje vlog za sofinancira-
nje mednarodnega sodelovanja se obravna-
vajo pravočasne in pravilno opremljene vlo-
ge, ki izpolnjujejo vse z javnim razpisom
zahtevane pogoje.

9. Vloge za sofinanciranje z vso potrebno
dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj - Vloga
za javni razpis za sofinanciranje udeležb na
mednarodnih konferencah v tujini z vabljeni-
mi predavanji in za delovanje slovenskih znan-
stvenih združenj v svetu“ morajo vlagatelji do-
staviti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

10. Pravilno označene vloge za sofinan-
ciranje, ki bodo predložene do vključno pr-
vega delovnega dne v maju 2001 in juliju
2001, bo odprla komisija za odpiranje vlog
drugi delovni dan v vsakem zgoraj navede-
nem mesecu v letu 2001 ob 9. uri v prosto-
rih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana.

11. O sprejetem sklepu o sofinanciranju
bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje
v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti v Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, pri
Albinu Babiču (tel. 01/478 4688, e-pošta:
albin.babic@mszs.si) ali pri Roberti Brezav-
šček (tel. 478-46-13, e-pošta: roberta.brez-
avscek@mszs.si).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 246/2001 Ob-46929
Na podlagi določb Zakona o Vladi Repu-

blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), 52/I.
člena Zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94,
20/95-US RS, 29/95 in 80/99), 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I,
št. 8/91-I), 5. člena Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99) in Sporazuma o sodelovanju v kultu-
ri, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Republike
Francije z dne 6. novembra 1992, Protokola
sedmega zasedanja skupnega sloven-
sko-francoskega odbora za znanost in te-
hnologijo, podpisanega 7. novembra 2000 v
Ljubljani, Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja z Republiko Francijo v
letih 2002 do 2004

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo Republike Slovenije za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je Program znanstve-
no-tehničnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Republiko Francijo, za leto
2001: sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer: krajših obi-
skov (od 6 do 12 dni) in daljših obiskov (od
enega meseca do 3 mesecev).

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– vloge za sofinanciranje se lahko nana-
šajo na raziskave v naravoslovju, tehniki,
medicini, biotehniki, družboslovju in huma-
nistiki;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela JRO
ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane oziroma sofinancirane pro-
jekte temeljnega in aplikativnega raziskova-
nja ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport sofinancirane mednarodne pro-
jekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehno-
loškega razvoja in predstavitev) oziroma se
morajo navezovati na s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno-tehno-
loške projekte - obvezno navesti šifro pro-
grama ali projekta;

– prednost pri izbiri bodo imeli usmerje-
ni raziskovalni predlogi projektov, katerih
nosilci so mlajši raziskovalci (post-doc);

– v razpisnem roku mora slovenski nosi-
lec projekta predložiti vlogo na slovenski,
francoski nosilec pa na francoski strani.

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost skupnih razi-

skav,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja,
– vključevanje mladih raziskovalcev.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 40 milijonov SIT.
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je od

datuma sprejema projekta, t.j. po uskladitvi
med Ministrstvom Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport in Ministrstvom za
zunanje zadeve Republike Francije, do 31.
decembra 2002.

7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. januar 2002.

8. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-
vati naslednje elemente:

– naslov projekta v slovenskem in fran-
coskem jeziku,

– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in francoskem

nosilcu projekta in drugih sodelujočih razi-
skovalcih,

– načrt obiskov slovenskih in francoskih
raziskovalcev za obdobje januar – decem-
ber 2002,

– kratke življenjepise (največ ena stran)
slovenskega in francoskega nosilca projek-
ta ter sodelujočih raziskovalcev z najpo-
membnejšimi publikacijami, ki se nanašajo
na vsebino projekta v zadnjih petih letih,
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– opis projekta.
9. Pisne vloge v dveh izvodih z oznako

“Ne odpiraj, vloga za javni razpis za sofinan-
ciranje znanstvenega sodelovanja z Repu-
bliko Francijo 2002: prvo leto oziroma dru-
go leto oziroma tretje leto“, morajo pošilja-
telji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov:
Alenka Kocjan, Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.

10. Francoski partner mora prav tako od-
dati prijavo pristojnemu francoskemu orga-
nu (EGIDE, CNRS), v razpisnem roku, ki
velja na francoski strani.

11. Vloge morajo prispeti do vključno 15.
maja do 12. ure, v kolikor se kandidati prijav-
ljajo za prvo leto sodelovanja, do vključno
16. avgusta 2001 do 12. ure, v kolikor se
prijavljajo za drugo leto sodelovanja (poda-
ljšanje), in do vključno 31. maja 2001 do
12. ure, v kolikor se prijavljajo za tretje leto
sodelovanja (podaljšanje-aplikacija).

12. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje vlog. Nepravoča-
snih in nepravilno opremljenih oziroma od-
danih vlog komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene pošiljateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, 16. maja
2001, za prvo leto, 5. junija 2001, za tretje
leto, in 5. septembra 2001 za drugo leto.

14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni po
8. zasedanju skupnega slovensko-franco-
skega odbora, predvidoma pred 31. de-
cembrom 2001.

15. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa v Ministrstvu Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
13, tel. 01/47-84-600, faks
01/47-84-719, v tajništvu Sektorja za med-
narodno znanstveno sodelovanje. Razpis in
razpisna dokumentacija sta objavljena tudi
na domači strani ministrstva.

16. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, pri Alenki Kocjan, tel.
01/47-84-600/89, Alenka.Kocjan@mzt.si.

17. Programi štipendij za II. Druge pro-
grame (visoko stopnjo, doktorske disertaci-
je s so-mentorstvo, vabila za profesorje razi-
skovalce programi za države Srednje in
Vzhodne Evrope: štipendije za višjo stopnjo,
štipendije za podoktorski študij, štipendije
za industrijsko raziskovanje in tehnologijo
(BRITEST); sprejem raziskovalcev iz držav
Srednje in Vzhodne Evrope na znanstvenih
srečanjih (ACCES), ki jih organizira Repu-
blike Francija; sodelovanje francoskih pre-
davateljev na poletnih šolah v državah Sred-
nje in Vzhodne Evrope (PARCECO) in III.
Program za mlade ekonomiste, pravnike in
inženirje iz držav Srednje in Vzhodne Evro-
pe (COPERNIC), program PICS (Program-
me Internationaux de Cooperation Scienti-
fique) in program “twin labs“, so kot priloga
sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-46920
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija

RS za regionalni razvoj objavlja

razpis za prijavo projektov
iz Sklada za male projekte

Slovenija/Italija 1999
1. Objava št.: SL-9911.02.02.
2. Program in finančna linija: Sklad za

male projekte, Slovenija/Italija 1999,
SL-9911.02.02, Phare čezmejno sodelo-
vanje.

3. Vrsta dejavnosti, geografsko podro-
čje in trajanje projekta:

(a) Vrsta dejavnosti: osnovni namen Skla-
da za male projekte je nuditi finančno pod-
poro povezovanju ljudi na lokalni ravni, raz-
vojnim dejavnostim in investicijam manjšega
obsega ter čezmejnega značaja na obmej-
nem območju med Slovenijo in Italijo. Cilj
programa je povečati sodelovanje med ljud-
mi in razviti sposobnost lokalnih in regional-
nih oblasti za nadaljnje izvajanje projektov.

(b) Geografsko območje: Ajdovščina,
Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Koba-
rid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šem-
peter-Vrtojba, Tolmin, Vipava, Divača, Hr-
pelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran,
Sežana, Kranjska Gora.

(c) Maksimalno trajanje projekta: 15 me-
secev, vendar najkasneje do 31. 10. 2002.

Za natančnejše podatke glej “Navodila
prijaviteljem za sodelovanje na razpisu
1999”, točka 12.

4. Celotna vrednost tega razpisa:
1,000.000 EUR.

5. Maksimalni in minimalni zneski dota-
cije: minimalni znesek je 15.000 EUR
maksimalni znesek za lahke projekte je
50.000 EUR, maksimalni znesek je
100.000 EUR, maksimalni delež, ki se krije
iz sredstev EU je 75%.

6. Maksimalno število dodeljenih dotacij:
maksimalno število dodeljenih dotacij je 66.

7. Upravičenci: prijavitelji morajo izpol-
njevati vse naslednje pogoje, da so upravi-
čeni do sodelovanja na razpisu:

– biti morajo neprofitne pravne osebe in
lokalne organizacije kot so: občine ali lokal-
ne skupnosti v določenem obmejnem ob-
močju, evroregije, gospodarske in obrtne
zbornice, fundacije in društva, sindikati, za-
vodi in šole, nevladne organizacije;

– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki;

– imeti morajo trajne in zadostne vire fi-
nanciranja, da zagotovijo izvedbo aktivnosti
v celotnem obdobju trajanja projekta, in če
je potrebno, da tudi zagotovijo finančna
sredstva;

– biti morajo izkušeni in sposobni doka-
zati, da lahko vodijo večje aktivnosti, skla-
dno z velikostjo projekta, za katerega so
zaprosili za dotacijo;

– imeti morajo italijanskega partnerja na
projektu.

8. Predvideni datum objave rezultatov
ocenjevanja: 16. julij 2001.

9. Merila za izbor: skladno s točko 2.3 v
Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na raz-
pisu 1999 (Administrativna pravilnost vloge,
primernost prijaviteljev, partnerjev in projek-
tov za sodelovanje na razpisu, ocenjevanje
kvalitete in finančna ocena).

10. Oblika in zahtevane podrobnosti: pri-
javitelji morajo predložiti svojo vlogo na pred-
pisanem obrazcu za prijavnico, ki je prilo-
žen Navodilom prijaviteljem in skladno s toč-

ko 12 morajo dosledno upoštevati format in
navodila. Vsako vlogo mora ponudnik odda-
ti v enem podpisanem originalu in petih ko-
pijah.

11. Rok in naslov za oddajo prijav: 16.
junij 2001 do 16. ure na naslov Regional-
nega razvojnega centra, Ferrarska 2, 6000
Koper. Vloge, ki bodo prispele po tem ro-
ku, naročnik ne bo upošteval.

12. Natančni podatki: natančni podatki
o tem razpisu so podani v “Navodilih prijavi-
teljem za sodelovanje na razpisu 1999”, ki
jih lahko dobite na sedežu Regionalnega
razvojnega centra ali na spletni strani
www.mo-koper.si/rrc.

Prijavitelji lahko svoja vprašanja glede
razpisa naslovijo po elektronski pošti na na-
slov: rrc.kp@s-net.net ali po faksu
05/639-53-16 (vključno s št. objave tega
razpisa, pod točko 1). Prav tako svetujemo
vsem prijaviteljem, da pred rokom oddaje
redno spremljajo spletno stran www.mo-ko-
per.si/rrc, kjer bo naročnik objavil najbolj
pogosta vprašanja in ustrezne odgovore na-
nje. Delavnice na temo prijavljanja na razpis
bodo potekale 7. 5. 2001 ob 9. uri v veliki
dvorani Mestne občine Nova Gorica, 9. 5.
2001 ob 9. uri v mali dvorani gledališča v
Kopru, 11. 5. 2001 ob 10. uri v mali sejni
dvorani Občine Sežana, 14. 5. 2001 ob
10. uri v veliki sejni dvorani Občine Tolmin.

Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-46550
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., ob-

javljajo

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za lokalno

vodenje elektrarn
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor

d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, tele-
faks 02/30-05-675.

2. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE Ob-
žalt.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za lokalno vodenje
elektrarn.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
200.000 SIT.

3. Rok za dobavo opreme: september
2003.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, d.o.o., Sektor pre-
nove, Obrežna 170, 2000 Maribor, kontak-
tna oseba je Vili Vindiš, univ. dipl. ek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 18. 4. 2001 da-
lje. Dokumentacijo je možno zahtevati naj-
kasnje do 11. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije za dobavo opreme znaša 20.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na žiro račun Dravskih elektrarn
Maribor, d.o.o., št. 51800-601-28970 pri
Agenciji za plačilni promet Maribor.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti proti predložitvi dokazila o vplačilu.

Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
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tacije. Naročnik ne prevzema nobene od-
govornosti za morebitno izgubo ali zakasni-
tev pošiljke.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.

6. Datum in čas odpiranja ponudb: 30.
5. 2001 ob 12.15.

7. Garancija za resnost ponudbe: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
opreme in storitev, ki mora biti veljavna še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.

8. Financiranje in plačila: nabava opre-
me bo financirana iz lastnih sredstev naroč-
nika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki za priznanje sposobnosti: potrebne iz-
kušnje in stabilno finančno poslovanje.

10. Merila za dodelitev naročila: ponud-
bena cena.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-46717
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Uradni list RS, št.
35/93), 10. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00), 9. člena Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 30/95) in15. člena Odloka o
podelitvi koncesije za opravljanje gospodar-
ske javne službe nadzorovanja, pregledova-
nja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov (Uradni list RS, št. 93/99 )
objavlja Občina Krško

javni razpis
o podelitvi koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
nadzorovanja, pregledovanja in

čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov

1. Koncedent: Občina Krško.
2. Naslov koncedenta: Cesta krških žr-

tev 14, 8270 Krško, faks 07/49-22-221,
tel. 07/49-81-100.

3. Opis in obseg koncesije: opravljanje
gospodarske javne službe nadzorovanja,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov.

4. Kraj izvajanja: celotno območje Obči-
ne Krško.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje izvedbe: od podpisa
pogodbe za dobo 10 let.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Krško, Odde-
lek za gospodarske dejavnosti – Miloš Ku-
kovičič.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure, do izteka roka za predloži-
tev ponudb, to je 18. 5. 2001.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT. V znesek ni vključen DDV;
znesek je potrebno nakazati na ŽR št.
51600-630-13042 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za oddajo koncesije – dim-
nikarstvo”.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 5. 2001 do 10. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarske dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2001 ob 12. uri; Občina Krško, Ce-
sta krških žrtev 14, sejna soba D.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: lastna me-
nica za zavarovanje resnosti ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT

11. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je zbrana kot najugodnejša: pogodba.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. člen Zakona o javnih
naročilih: /

13. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve o spre-
jemu ponudbe: 90 dni od dneva predložitve
ponudbe: 4. 6. 2001.

14. Merila za ocenitev ponudb: cena
45%, reference 45%, druge ugodnosti 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

16. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 4. 2001.

Občina Krško

Št. 82/01 Ob-46718
Občina Pesnica na podlagi 10. člena

Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 6.
člena pravilnika o načinu in postopku sofi-
nanciranja športnih programov v Občini Pe-
snica (MUV, št. 7/00) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v Občini Pesnica v
letu 2001

I. Predmet javnega razpisa.
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje naslednjih programov športa:
1. Šport v zavodih s področja vzgoje in

izobraževanja.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok

(“Zlati sonček”, 20-urni tečaj plavanja).
1.2. Športna vzgoja osnovnošolske mla-

dine (Športni program “Zlati sonček” in “Kr-
pan”, 20-urni tečaj plavanja).

2. Šport v društvih.
2.1. Redna vadba (40-urni program re-

dne vadbe za otroke od 7 let do 80-urni
program redne vadbe za otroke in mladino
od 7 do 18 let).

2.2. Kakovostni šport otrok in mladine –
panožne športne šole.

3. Izobraževanje, usposabljanje in izpol-
njevanje strokovnih kadrov.

4. Športno rekreativne prireditve in tek-
movanja ter promocijska dejavnost.

5. Športni objekti.
II. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, zveze športnih društev, ki jih usta-
novijo športna društva za posamezna ob-
močja in panoge, zavodi, gospodarske druž-
be, zasebniki in druge organizacije, registri-
rane za opravljanje dejavnosti v športu, za-

vodi s področja vzgoje in izobraževanja pod
naslednjimi pogoji:

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti s sedežem v Občini Pesnica, naj-
manj leto dni ali so v sklopu javnega zavoda,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število aktivnih
članov,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje za uresničeva-
nje načrtovanih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon,

– letno dostavljajo po določbi pogodbe
podatke o realizaciji sklenjene pogodbe.

Športna društva imajo pod enakimi po-
goji prednost pri izvajanju športnega pro-
grama.

III. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali ose-
bno na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru
v zapečateni kuverti, s pripisom “Javni raz-
pis – Šport 2001”. Rok za prijavo progra-
mov je 15. maj 2001.

Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec “Prijava na javni raz-

pis za leto 2001,
– predlog programa sofinanciranja s

predvidenim številom udeležencev, krajem
izvajanja programa in urnikom,

– programi morajo biti finančno ovredno-
teni in navedeni viri sofinanciranja,

– dokazilo o registraciji izvajalcev za iz-
vajanje športne dejavnosti,

– dokazila o strokovni usposobljenosti
kadra,

– izjavo, da imajo orgnizirano vadbo, v
katero je vključenih odgovarjajoče število
članov za določene športne programe,

– izjavo, da imajo zagotovljene material-
ne, prostorske in kadrovske pogoje za ure-
sničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,

– izjavo o plačani članarini,
– poimenski seznam vadečih,
– poročilo o realizaciji programov špor-

ta, ki so bili sofinancirani v letu 2000 iz
občinskega proračuna.

IV. Izbrani programi bodo sofinancirani v
skladu s Pravilnikom o načinu in postopku
sofinanciranja športnih programov v Občini
Pesnica.

V. Sklep o izbiri izvajalcev programov
športa bo poslan vsem ponudnikom v roku
15 dni po poteku roka za oddajo prijav.

VI. Z izbranimi izvajalci letnega progra-
ma športa, ki bodo predložili zahtevane po-
datke, bodo podpisane izvajalske pogodbe
najkasneje v roku 45 dni od dneva poteka
javnega razpisa.

VII. Zainteresirani lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu Občine Pe-
snica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru, soba M 10.

VIII. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Rosandi Bratkovič na tel. 02/654-23-52,
vsak delovnik med 8. in 10. uro.

Občina Pesnica

Št. 46/2001 Ob-46991
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98), Občina Miren-Kosta-
njevica objavlja
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javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov športa za
leto 2001, ki jih bo v letu 2001

občina sofinancirala iz občinskega
proračuna

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
subjekti, ki imajo sedež na območju obči-
ne Miren-Kostanjevica:

– športna društva in klubi,
– osnovna šola s podružničnima šola-

ma in vrtci,
– zavodi, gospodarske družbe, zase-

bniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splo-
šno koristne in neprofitne.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-
nancirali naslednji programi:

1. Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok:

– Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– Naučimo se plavati,
– Športne dejavnosti, ki jih organizira-

jo športna društva in drugi izvajalci.
2. Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Šolska športna tekmovanja.
3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v

kakovostni in vrhunski šport
4. Športna vzgoja otrok s posebnimi

potrebami
5. Interesna športna vzgoja mladine
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene

v kakovostni in vrhunski šport
7. Športna vzgoja mladine s posebni-

mi potrebami
8. Športna rekreacija
– sofinancirali bomo propagandne ak-

cije, redno rekreativno vadbo pod stro-
kovnim vodstvom.

9. Večje športne prireditve
10. Kakovostni šport
11. Šport invalidov
12. Izgradnja in vzdrževanje javnih

športnih objektov
Za programe pod točko 1. in 2. pre-

dloži prijave osnovna šola.
Razpisni obrazci so na razpolago na

sedežu Občine Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.

Rok za prijavo je 30 dni od dneva obja-
ve tega javnega razpisa.

Prijave programov pošljite v zaprti ku-
verti z oznako: »Javni razpis – šport« pri-
poročeno po pošti ali oddajte osebno na
naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.

Sredstva bodo dodeljena na podlagi
kriterijev za vrednotenje programov špor-
ta v občini.

O višini odobrenih sredstev bodo izva-
jalci obveščeni v roku 45 dni po poteku
roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene po-
godbe.

Občina Miren-Kostanjevica

Ob-46933

Javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem

Predmet oddaje:
2. Poslovni prostori v izmeri 231,80 m2,

v drugem nadstropju poslovne stavbe na
Vrhniki, Trg Karla Grabeljška 1.

a) Poslovni prostori v izmeri 172,49 m2

in pomožne prostore v izmeri 59,32 m2.
b) Poslovni prostori se oddajajo za de-

javnost, ki ne ovira poslovanja ZZZS.
c) Najemna pogodba se sklepa za nedo-

ločen čas z zakonskim odpovednim rokom.
Cena najemnine je določena s Pravilni-

kom o oddajanju poslovnih prostorov v na-
jem. Izhodiščna cena, ki je določena za po-
slovne prostore 1.700 SIT in za pomožne
prostore 850 SIT za m2. Pri oddaji bodo
imeli prednost ponudniki, ki bodo ponudili
višjo ceno in najeli poslovne prostore v ce-
loti.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
na naslednja merila:

– cena 60%,
– ponudnik, ki najema prostore v celoti

40%.
Ob izpolnjevanju istih pogojev razpisa do-

bi prednost tisti, ki je poslovno povezan z
zavodom oziroma katerega dejavnost je naj-
bolj sorodna z zavodom.

Pisne ponudbe je potrebno poslati kot
priporočeno poštno pošiljko v 30 dneh od
dneva objave tega razpisa, v zaprtih ovojni-
cah z oznako: “Poslovni prostori – javni raz-
pis – ne odpiraj”, na naslov: ZZZS – Ob-
močna enota Ljubljana, Kadrovsko splošni
oddelek, Ljubljana, Miklošičeva c. 24.

Ponudbi mora biti priložen izpisek iz so-
dnega registra oziroma registracije s.p., če
je ponudnik pravna oseba oziroma potrdilo
o državljanstvu, če je ponudnik fizična ose-
ba.

Izpisek oziroma potrdilo ne sme biti sta-
rejši od 30 dni od dneva objave ponudbe.

Ogled poslovnih prostorov je možen po
predhodnem dogovoru s Tatjano Žun, na
tel. 01/755-36-80, kjer je mogoče dobiti
tudi podrobnejše informacije.

Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen v
30 dneh po poteku roka za oddajo ponudb.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije – Območna enota Ljubljana

Št. 46503-34/2001-8 Ob-46647
Mestna občina Celje – Zavod za planira-

nje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov
9, objavlja na podlagi 6., 7., 39., 42. in 47.
člena Zakona o stavbnih zemljiščih, 2., 5. in
7. člena Pravilnika o načinu, pogojih in po-
stopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali
oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v
lasti MOC (Ur. l. RS, št. 46/00) in skladno s
pogoji iz Sprememb in dopolnitev ZN Re-
kreacijskega centra na Golovcu – Športni
park v Opekarniški jami v Celju, ki je v po-
stopku izdelave objavlja

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za

gradnjo trgovsko-storitvenega centra v
sklopu Športnega parka Golovec v

Celju
1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče

na delih parcel št. 465/2, 465/3, 465/8,

465/9, 468/1, 469/1, 469/2, 470/1,
470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 470/7,
470/8, 470/9, 470/10 ter 470/11, vse
k.o. Spodnja Hudinja, ki v naravi predstavlja
del utrjene površine, ki jo omejuje na zaho-
du glavna tribuna nogometnega stadiona in
pasaža, na vzhodu Opekarniško cesta, na
jugu Jamova ulica oziroma naselje ob Ja-
movi ulici in na severu javno parkirišče ob
Severni vezni cesti. Zemljišče, ki je pred-
met prodaje po tem razpisu, meri ca.
25.000 m2.

Na tem zemljišču je predvidena gradnja
trgovsko – storitvenega centra v izmeri ca.
11.500 m2 v pritličju s kletno etažo za parki-
ranje osebnih vozil, namenjeno za parkira-
nje obiskovalcev poslovno-storitvenega cen-
tra in tudi za obiskovalce športnega parka.
V kletni etaži je predvidenih ca. 360 javnih
parkirnih mest. Poleg teh parkirnih mest je v
sklopu funkcionalnega zemljišča objekta,
katerega zemljišče je predmet javnega raz-
pisa, tudi zunanje parkirišče, uporaba kate-
rega je opredeljena enako kot za parkirišča
v kletni etaži. Vsa parkirišča imajo status
javnih parkirišč, ki služijo programu trgov-
sko-storitvenega centra, poleg tega pa tudi
za potrebe celotnega kompleksa Športne-
ga parka Golovec, zgraditi pa jih mora izbra-
ni ponudnik, in sicer poleg parkirišč v kletni
etaži objekta najmanj še 160 zunanjih parki-
rišč.

V okviru toleranc Zazidalnega načrta bo
možno graditi tudi večetažni objekt, in sicer
še eno etažo nad pritličjem ter še eno do-
datno kletno etažo, vse to pa bo v okviru
toleranc konkretno opredeljeno z Zazidal-
nim načrtom.

2. Razpisovalec javnega razpisa je naro-
čil Spremembe in dopolnitve Zazidalnega
načrta ZN rekreacijski center Golovec –
Športni park v Opekarniški jami v Celju. S to
spremembo je južno od v bodoče zgrajene-
ga nogometnega stadiona, tj. južno od glav-
ne tribune predvidena izgradnja poslovno –
storitvenega centra, ki bi dopolnjeval pro-
gram športnega parka Golovec predvsem s
tem, da se racionalno izkoristijo parkirne
površine, ki jih potrebuje športni park in
celoten poslovno-storitveni center.

Celotno območje je zasnovano kot špor-
tno-trgovsko-storitveni center s ciljem racio-
nalne izkoriščenosti prostora, ki se ponuja
pod tribunami in tudi racionalne rabe parkir-
nih prostorov, z namenom trajne celodnev-
ne oživitve celotnega območja.

3. Namen tega razpisa je prodaja neza-
zidanega stavbnega zemljišča v izmeri ca.
25.000 m2 za izgradnjo trgovsko-storitve-
nega centra skladno s sprejetim zazidalnim
načrtom v skladu s pogoji iz 1. točke tega
razpisa.

Izbrani interesent, s katerim bo sklenje-
na kupoprodajna pogodba, bo imel pre-
dnost pri možnosti najema dodatnih trgov-
skih površin v predvideni glavni tribuni

4. Cena komunalno urejenega stavbne-
ga zemljišča je izračunana na dan 30. 3.
2001 in znaša 285 DEM/m2 za izgradnjo
dvoetažnega pritličnega objekta (pritličje v
izmeri ca. 11.500 m2 in kletno etažo za
parkiranje ca. 360 osebnih vozil in funkcio-
nalnega zemljišča v skupni izmeri ca.
25.000 m2), vse v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
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čila na podlagi sklenjene kupoprodajne po-
godbe, ki se sklene z izbranim interesen-
tom po sprejetju Zazidalnega načrta in geo-
detske odmere funkcionalnega zemljišča. V
primeru, da bo investitor v okviru toleranc iz
ZN gradil večji objekt, se za razliko s pose-
bno odločbo obračuna dodatni komunalni
prispevek, ki znaša 220 DEM/m2 neto kori-
stne etažne površine objekta v nadstropni
etaži ter 110 DEM/m2 za gradnjo dodatne
kletne etaže), vse v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

V ceni komunalne ureditve zemljišča je
zajet strošek komunalne opreme stavbnega
zemljišča, in sicer z vodovodnim, toplovo-
dnim, kanalizacijskim, plinovodnim, cestnim
in telefonskim omrežjem, vse do meje ure-
ditvenega območja. Elektro omrežje je za-
jeto v komunalno opremo zemljišča v skla-
du s pogoji distributerja električne energije.

V tej ceni niso zajeti prispevki za priklju-
čitev na naprave individualne komunalne ra-
be ter fizična izvedba priključkov na sekun-
darno komunalno omrežje.

5. Ceno stavbnega zemljišča in stroške
priprave in opreme stavbnega zemljišča je
kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v
15 dneh po podpisu pogodbe.

6. Plačilo je potrebno zavarovati z ban-
čno garancijo za celoten znesek kupnine, in
jo je potrebno predložiti ob sklenitvi pogod-
be, ki se sklene po sprejetju zazidalnega
načrta in po opravljeni geodetski odmeri
funkcionalnega zemljišča.

7. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po prejemu
sklepa o izbiru najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku
ne podpiše pogodbe, lahko razpisovalec
proda zemljišče drugemu ponudniku, vpla-
čana varščina pa zapade v dobro razpiso-
valcu.

8. Rok za pričetek gradnje je 8 mese-
cev, rok izgradnje pa 18 mesecev od dneva
podpisa pogodbe o prodaji stavbnega zem-
ljišča.

9. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške notarskega zapisa in stroške izvedbe
vpisa lastništva v zemljiško knjigo plača iz-
brani ponudnik.

10. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe, državljani Republike Sloveni-
je in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki ponudbi predložijo kopijo over-
jenega potrdila o državljanstvu oziroma over-
jen izpis iz sodnega registra.

11. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena višja cena od razpisane,
– idejna zasnova celotnega kompleksa

centra (poslovno-storitveni in športni del),
– druge ponujene ugodnosti (prekritje pa-

saže, najem poslovnih prostorov v tribuni itd.),
– roki pričetka in konca gradnje.
V primeru, da dva ali več ponudnikov

ponudijo enake pogoje, si prodajalec pridr-
žuje pravico, da s temi enakovrednimi po-
nudniki izvrši javno dražbo.

12. Na podlagi geodetske odmere zem-
ljišča se opravi dejanski izračun vrednosti
komunalno urejenega zemljišča, medtem ko
se razlika za opremo stavbnega zemljišča
obračuna le v primeru, da bodo dejanske
izmere neto koristnih površin v primeru grad-

nje večetažnega objekta po projektu za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja večje od po-
vršin v tem razpisu, tj. večje od 11.500 m2.

13. Pisne ponudbe z dokazili in priloga-
mi naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do pone-
deljka, 7. 5. 2001 do 12. ure, na naslov:
Mestna Občina Celje – Zavod za planiranje
in izgradnjo, Trg Celjskih knezov 9, z ozna-
ko »Ne odpiraj – Za javni razpis – Trgov-
sko-storitveni center Golovec v Celju« in s
številko Uradnega lista RS, v katerem je bil
razpis objavljen. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.

Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

5% od ponujene skupne cene stavbnega
zemljišča za ocenjenih ca. 25.000 m2, na
ŽR 50700-630-8010105 – Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje (ponudniku, ki na
razpisu ne bo uspel, bo razpisovalec varšči-
no vrnil v 15 dneh po izboru najugodnejše-
ga ponudnika, izbranemu ponudniku pa bo
razpisovalec vplačano varščino vračunal v
ceno ob plačilu);

– dokazila, ki prinašajo prednost pri iz-
boru.

14. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Zavoda za planiranje in
izgradnjo Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9 (drugo nadstropje), v ponedeljek,
7. 5. 2001 ob 12. uri. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala komisija za proda-
jo zemljišč in vse ponudnike obvestila o iz-
boru najugodnejšega ponudnika v 15 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.

15. Vsa pojasnila in morebitni ogled lo-
kacije v zvezi z razpisom lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo na Zavodu za planiranje
in izgradnjo mestne občine Celje, tel.
03-426-56-20, Maja Sekulič.

Mestna občina Celje

Št. 465-02/01-3 Ob-56506
Občina Logatec Občinski urad objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Predmet prodaje:
– I. Stavbno zemljišče – komunalno

opremljeno:
– del parc. št. 56/1 v izmeri ca.

1.100 m2, k.o. Dol. Logatec,
– parc. št. 56/2 v izmeri 924 m2, k.o.

Dol. Logatec,
– parc. št. 57 v izmeri 955 m2, k.o. Dol.

Logatec.
Na zemljišču bo možna gradnja poslov-

no stanovanjskega objekta, ko bo sprejet
ureditveni načrt.

Izklicna cena: 77,000.000 SIT.
II. Stavbno zemljišče – komunalno

opremljeno:
– del parc. št. 1538 v izmeri ca.

1.100 m2, k.o. Blekova vas.
Na zemljišču bo možna gradnja poslov-

no stanovanjskega objekta.
Izklicna cena: 26,600.000 SIT.
III. Stavbno zemljišče – komunalno

opremljeno:
– del parc. št. 25/2 v izmeri ca.

1.300 m2, k.o. Dol. Logatec.
Na zemljišču bo možna gradnja poslov-

nega objekta.

Izklicna cena: 40,800.000 SIT.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim po-

nudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) ponudbe za nakup zemljišča morajo

vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca in točen na-

slov;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega

registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;

– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo;
– način in rok plačila ter način zavarova-

nja plačila;
– dokazilo o plačani varščini;
– namen – dejavnost objekta.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače

pravne in fizične osebe.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki

dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na
žiro račun Občine Logatec, števil-
ka:50110-630-810342 varščino v znesku
500.000 SIT. Izbranemu najugodnejšemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika v roku 15 dni.

5. Pisne ponudbe z dokazili je treba po-
slati s priporočeno pošiljko s povratnico naj-
pozneje do vključno 25. 4. 2001 do 12. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, pod oznako »Javni razpis Ne-
premičnine – ne odpiraj!«.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti,
se šteje za pravočasno predloženo ponud-
bo, ponudba, ki je bila prodajalcu dostavlje-
na v roku, ki je določen v javnem razpisu.

6. Vse stroške v zvezi z prenosom la-
stništva prodajanega zemljišča nosi proda-
jalec.

7. Prenos lastništva nad prodajanim zem-
ljiščem se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznosti kupca.

8. Dodatne informacije lahko dobite pri
Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška
cesta 11, Logatec ali na tel. 01/7542-869.

9. Prodajalka na podlagi tega razpisa ni
zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji z
najboljšim ali  katerimkoli ponudnikom.

Občina Logatec

Razpisi delovnih
mest

Ob-46614
Osnovna šola Kranjska Gora, Koroška

12, Kranjska Gora, objavlja naslednji prosti
delovni mesti:

1. delovno mesto računovodje,
2. delovne mesto kuharja.
Pogoji za zasedbo delovnih mest so:
Ad 1.
– V. stopnja izobrazbe, ekonomski te-

hnik,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje na enakem ali po-

dobnem delovnem mestu v računovodstvu.
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Ad. 2.
– IV. stopnja izobrazbe, kuhar,
– zaželene so delovne izkušnje.
Obe delovni mesti objavljamo za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom.
Nastop dela 3. maj 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Osnov-
na šola Kranjska Gora, Koroška 12, 4280
Kranjska Gora, s pripisom “za objavo”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po končanem postopku.

Osnovna šola Kranjska Gora

Ob-46723
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na

podlagi 12. in 21. člena akta o ustanovitvi in
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest razpisuje delov-
no mesto:

vodja območne izpostave Novo mesto
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo visoko izobrazbo družboslov-

ne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-

šenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti.
Kandidati za vodjo območne izpostave

morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljublja-
na, 8 dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Ob-46745
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje, razpisuje na podlagi sklepa nadzor-
nega sveta z dne 13. 3. 2001 prosto delov-
no mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih z zako-

nom določenih pogojev izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnič-
ne, organizacijske ali ekonomske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju vodenja gospodarskih družb,

– da ima sposobnost za delo z ljudmi,
organiziranje in vodenje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev s kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo na naslov: Javne napra-
ve, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, do
vključno 21. 4. 2001, s pripisom “razpis za
direktorja”.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4
let. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje

Št. 111-2/01-0515 Ob-46869
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):

a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani,

– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani;

b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

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

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

splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zako-
na o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto višjega sodnika, določe-
ne v 3. členu zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o sodniški službi;

K I/b: diplomirani pravnik, ki izpolnjuje
splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena za-
kona o sodniški službi in posebne pogoje
za izvolitev na mesto okrajnega sodnika,
določene v 1. členu zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o sodniški
službi.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 119-1/2001 Ob-46910
Na podlagi drugega odstavka 27. člena

Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93 in 30/98) in v skladu
s tretjim odstavkom 2. člena Statuta javne-
ga podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 46/98) Vlada Republike Sloveni-
je objavlja prosto delovno mesto

generalnega direktorja javnega po-
djetja Pošta Slovenije, d.o.o.

Kandidati morajo poleg splošnih zakon-
skih pogojev iz četrtega in petega odstavka
246. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98 in 84/98)
izpolnjevati še naslednje pogoje iz 29. čle-
na Statuta javnega podjetja Pošta Slovenije,
d.o.o.:

1. imeti morajo najmanj visoko strokov-
no izobrazbo,

2. poznati morajo problematiko poštne
dejavnosti,

3. imeti morajo najmanj tri leta delovnih
izkušenj na vodilnih mestih ali v organih veli-
ke družbe,

4. imeti morajo potrebne strokovne, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za oprav-
ljanje najodgovornejših nalog.

Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti
dokazila o izpolnjevanju splošnih zakonskih
pogojev, kratek življenjepis z opisom delov-
nih izkušenj, dokazila o izobrazbi ter pre-
dlog programa delovanja in razvoja javnega
podjetja.

Mandat generalnega direktorja traja 4
leta.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni od obja-
ve razpisa.

Prijavo na razpis z vsemi prilogami se
pošlje v zaprti kuverti s pripisom “Pošta –
javni razpis, ne odpiraj”, na naslov: RS, Mi-
nistrstvo za informacijsko družbo, Languso-
va 4, Ljubljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konsko določenem roku.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 119-1/2001 Ob-46886
Na podlagi drugega odstavka 27. člena

Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93 in 30/98) in v skladu
s tretjim odstavkom 2. člena Statuta javne-
ga podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 46/98) Vlada Republike Sloveni-
je objavlja prosto delovno mesto

namestnika generalnega direktorja
javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.

Kandidati morajo poleg splošnih zakon-
skih pogojev iz četrtega in petega odstavka
246. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98 in 84/98)
izpolnjevati še naslednje pogoje iz 33. čle-
na Statuta javnega podjetja Pošta Slovenije,
d.o.o.:

1. imeti morajo najmanj visoko strokov-
no izobrazbo,

2. poznati morajo problematiko poštne
dejavnosti,

3. imeti morajo najmanj tri leta delovnih
izkušenj na vodilnih mestih ali v organih veli-
ke družbe,

4. imeti morajo potrebne strokovne, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za oprav-
ljanje najodgovornejših nalog.

Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti
dokazila o izpolnjevanju splošnih zakonskih
pogojev, kratek življenjepis z opisom delov-
nih izkušenj, dokazila o izobrazbi ter pre-
dlog programa delovanja in razvoja javnega
podjetja.

Mandat namestnika generalnega direk-
torja traja 4 leta.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni od obja-
ve razpisa.

Prijavo na razpis z vsemi prilogami se
pošlje v zaprti kuverti s pripisom “Pošta –
javni razpis, ne odpiraj”, na naslov: RS, Mi-
nistrstvo za informacijsko družbo, Languso-
va 4, Ljubljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konsko določenem roku.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 111-2/01-0515 Ob-46932
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a) 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške pri Sodniku za prekrške Žalec.

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 do-
polnitvah Zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o pre-
krških.

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

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

Št. 01 Ob-46504
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, št. St 37/00 z
dne 13. 10. 2000, nad stečajnim dolžni-
kom Abratech, d.o.o., v stečaju, Oplotniška
1/A, 3210 Slovenske Konjice, objavlja ste-
čajni upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
1. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki sku-

pno znašajo 44,444.994,79 SIT. Seznam
terjatev je naslednji:

1. terjatev do podjetja A. G. Trade, s.p.,
v skupni višini 3,386.960,15 SIT;

2. terjatev do podjetja Emmeci, s.n.c.,
Italija, v skupni višini 1,442.397 SIT;

3. terjatve do podjetja Diamax, d.o.o.,
Zagreb, v skupni višini 92.891,75 SIT;

4. terjatve do Klesarstvo Jerebič, Sv. Ne-
delja, Hrvatska, v skupni višini 275.582 SIT;

5. terjatve do podjetja Klesarstvo Anton
Luci, Samobor, Hrvatska, v skupni višini
133.446 SIT;

6. terjatve do podjetja Intra, s.r.l., Mila-
no, Italija, v skupni višini 37,984.055,03
SIT;

7. terjatve iz naslova nevplačanega la-
stniškega kapitala v skupni višini
1,129.662,86 SIT.

Izklicna cena za komplet vseh terjatev
znaša 100.000 SIT.

Varščina za nakup terjatev znaša 10.000
SIT.

Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev in
dejstvu, da je nekaj teh terjatev spornih in
da se nekatere nahajajo v tujih državah. Vso
dokumentacijo je možno videti po predho-
dnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Izklicna cena za nakup terjatev ne zajema
dajatev in morebitnih davščin.

II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod 1. točko se prodaja

skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu “vi-

deno – kupljeno in brez jamstev za izterlji-
vost”.

3. Premoženje bo prodano najugodnej-
šemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika ste-
čajnega senata (154. člen ZPPSL).

4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogod-
bo v roku 15 dni po prejemu poziva stečaj-
nega upravitelja za sklenitev pogodbe, ku-
pnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.

5. Davek in ostale morebitne dajatve pre-
nosa terjatev kupcu plača kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem ro-
ku, ima stečajni upravitelj pravico odsto-
piti od pogodbe oziroma razdreti že skle-
njeno pogodbo brez dodatnega roka za
izpolnitev ter zadržati varščino v korist ste-
čajne mase.

7. Premoženje – terjatve preidejo v la-
stništvo in posest kupca šele takrat, ko je v
celoti plačana kupnina.

8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del ku-
pnine, ki ostane po pokritju varščine in do-
datnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbira-
njem ponudb

1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem po-
nudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II. in
III. odstavek ZPPSL.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni zne-
sek, ponudba pa mora biti podpisana s stra-
ni osebe, ki je pooblaščena za zastopanje.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo
o plačilu varščine, ki je potrjeno s strani
APP, fizične osebe potrdilo o državljanstvu
RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o regis-
traciji pravne osebe ter pooblastilo za zasto-
panje pravne osebe.

3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene po-
goje.

4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika pri APP, podružnica
Slovenske Konjice, na št. ŽR
50720-690-1952, s pripisom namena na-
kazila: “varščina za zbiranje ponudb”.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejše-
ga ponudnika.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po

tej objavi.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo do-

ločeno v 15 dneh od poteka roka za zbira-
nje ponudb.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v treh dneh od
izbire.

4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom, kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih po-
gojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.

5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.

6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.

7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje,
s pripisom “Stečajni postopek opr. št. St
37/00 – Ponudba za odkup – ne odpiraj”.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogle-

dom premoženja dobijo zainteresirani po-
nudniki pri stečajnem upravitelju Kos Toma-
žu, GSM 041/652-185 ali na tel.
03/582-20-22. Vpogled v dokumentacijo
o terjatvah in dodatne informacije o terja-
tvah je mogoče dobiti vsak delovni dan od
10. do 14. ure, po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem.

Abratech, d.o.o., v stečaju
Slovenske Konjice

Ob-46919
Na podlagi 3. in 8. člena Odloka o stav-

bnih zemljiščih v lasti Občine Trebnje (Ura-
dni list RS, št. 76/00) in 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na
17. redni seji dne 31. 1. 2001 sprejel

sklep
o prodaji nezazidanih stavbnih zemljišč

v k.o. Mirna za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš, poslovno

stanovanjske hiše in stanovanjskih hiš
z obrtno delavnico:

I. Ponovni javni razpis za nezazidana stav-
bna zemljišča v k.o. Mirna.

1. Predmet ponovnega javnega razpisa
je prodaja nezazidanih komunalno oprem-
ljenih stavbnih zemljišč za gradnjo individu-
alnih stanovanjskih hiš, poslovno – stano-
vanjske hiše in stanovanjskih hiš z obrtno
delavnico v naselju Mirna – Roje III, in sicer:

a) parc. št. 31/16 travnik v izmeri
902 m2,

b) parc. št. 31/17 travnik v izmeri
838 m2,

c) parc. št. 31/18 travnik v izmeri
839 m2,

d) parc. št. 31/20 njiva v izmeri
2074 m2,

e) parc. št. 31/23 travnik v izmeri
2007 m2,

f) parc. št. 31/21 njiva v izmeri 675 m2

in parc. št. 30/2 travnik v izmeri 672 m2,
vse vpisane pri vl. št. 1331, k.o. Mirna.

2. Cena nezazidanega stavbnega zemlji-
šča obsega odškodnino za zemljišče, plači-
lo stroškov priprave zemljišča in stroškov
komunalne opremljenosti. V ceno ni vklju-
čeno plačilo spremembe namembnosti
zemljišča.

a) parc. št. 31/16, travnik v izmeri
902 m2 – individualna stanovanjska hiša:

– odškodnina za zemljišče 936 SIT/ m2

= 844.272 SIT,
– stroški komunalne opremljenosti

=2,162.421,50 SIT,
– stroški priprave zemljišča = 476.256

SIT,
– skupaj = 3,482.949,50 SIT;
b) parc.št. 31/17, travnik v izmeri

838 m2 – individualna stanovanjska hiša:
– odškodnina za zemljišče 936 SIT/ m2

= 784.368 SIT,
– stroški komunalne opremljenosti =

2,008.990,48 SIT,
– stroški priprave zemljišča =

442.831,77 SIT,
– skupaj = 3,236.189,50 SIT;
c) parc. št. 31/18, travnik v izmeri

839 m2 – individualna stanovanjska hiša:
– odškodnina za zemljišče 936 SIT/ m2

= 785.304 SIT,
– stroški komunalne opremljenosti =

2,011.387,58 SIT,
– stroški priprave zemljišča =

443.360,21 SIT,
– skupaj 3,240.052 SIT;
d) parc. št. 31/20, njiva v izmeri

2074 m2 – individualna stanovanjska hiša z
obrtno delavnico:

– odškodnina za zemljišče 936 SIT/ m2

= 1,941.264 SIT,
– stroški komunalne opremljenosti =

4,972.130,93 SIT,
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– stroški priprave zemljišča =
1,095.982,21 SIT,

– skupaj 8,009.377 SIT;
e) parc. št. 31/23, travnik v izmeri

2007 m2 – individualna stanovanjska hiša z
obrtno delavnico:

– odškodnina za zemljišče 936 SIT/ m2

= 1,878.552 SIT,
– stroški komunalne opremljenosti =

4,811.507,60 SIT,
– stroški priprave zemljišča =

1,060.576,81 SIT,
– skupaj 7,750.636,50 SIT;
f) parc. št. 31/21, njiva v izmeri 675 m2

in parc. št. 30/2, travnik v izmeri 672 m2 –
poslovno stanovanjski objekt:

– odškodnina za zemljišče 936 SIT/ m2

= 1,260.792 SIT,
– stroški komunalne opremljenosti =

3,229.248 SIT,
– stroški priprave zemljišča =

711.807,16 SIT,
– skupaj 5,201.847 SIT.
II. Javni razpis za nezazidano stavbno

zemljišče v k.o. Mirna
1. Parc. št. 65/1 sadovnjak v izmeri

1485 m2, parc. št. 65/4, njiva v izmeri
367 m2 – za gradnjo stanovanjske hiše z
obrtno delavnico.

2. Nezazidano stavbno zemljišče je ko-
munalno neopremljeno.

3. Cena nezazidanega komunalno neo-
premljenega stavbnega zemljišča znaša
6,991.300 SIT. V ceno ni vključeno plačilo
komunalnega prispevka, plačilo spremem-
be namembnosti zemljišča.

III. Javni razpis za nezazidana stavbna
zemljišča v k.o. Trebnje.

1. Parc. št. 135/1, travnik 2. r., v izmeri
662 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 1:

– cena stavbnega zemljišča =
2,121.975 SIT,

– stroški priprave zemljišča = 362.523
SIT,

– skupaj 2,484.498 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in pla-

čila spremembe namembnosti zemljišča v
ceno niso zajeti in jih kupec plača pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

2. Parc. št. 135/5, travnik 2. r., v izmeri
543 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 2:

– cena stavbnega zemljišča =
1,740.532 SIT,

– stroški priprave zemljišča = 297.564
SIT,

– skupaj 2,038.096 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in pla-

čila spremembe namembnosti zemljišča v
ceno niso zajeti in jih kupec plača pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

3. Parc. št. 166/6, njiva 3. r., v izmeri
399 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 3:

– cena stavbnega zemljišča =
1,278.955 SIT,

– stroški priprave zemljišča = 218.652
SIT,

– skupaj 1,497.607 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in pla-

čila spremembe namembnosti zemljišča v
ceno niso zajeti in jih kupec plača pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

4. Parc. št. 166/5, njiva 3. r., v izmeri
417 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 4:

– cena stavbnega zemljišča =
1,336.652 SIT,

– stroški priprave zemljišča = 228.516
SIT,

– skupaj 1,565.168 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in pla-

čila spremembe namembnosti zemljišča v
ceno niso zajeti in jih kupec plača pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

5. Parc. št. 166/4, njiva 3. r., v izmeri
463 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 5:

– cena stavbnega zemljišča =
1,484.100 SIT,

– stroški priprave zemljišča = 253.724
SIT,

– skupaj 1,737.824 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in pla-

čila spremembe namembnosti zemljišča v
ceno niso zajeti in jih kupec plača pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

IV. Ostali pogoji javnega razpisa nezazi-
danih stavbnih zemljišč.

1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki so registrirane na območju Repu-
blike Slovenije in fizične osebe, ki morajo
predložiti potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije.

2. Ponudniki, ki bodo sodelovali na jav-
nem razpisu so dolžni navesti svoj polni na-
slov oziroma naziv oziroma ime in sedež
firme.

3. Rok za vložitev prijav je 15 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije in v Glasilu občanov Trebnje.
Med objavo razpisa v Uradnem listu R Slo-
venije in rokom za oddajo ponudb mora
preteči najmanj 15 dni. Vsi roki se štejejo
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Prijave morajo biti zapečatene, na ovoj-
nici pa oznaka »Javni razpis – Prodaja neza-
zidanega stavbnega zemljišča – Ne odpi-
raj«. Prijavo je potrebno poslati po pošti ali
oddati osebno na naslov: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo oddane osebno ali
prispele po pošti do 8. 5. 2001 do 14. ure.

4. Ponudnik je dolžan plačati varščino,
kot garancijo za resnost ponudbe, ki ne
sme biti nižja od 10% od izklicne cene ne-
zazidanega stavbnega zemljišča. Varščino
je potrebno nakazati na žiro račun Občine
Trebnje, št. 52120 – 630 – 40206, s pripi-
som plačilo varščine za javni razpis in foto-
kopijo dokazila priložiti k prijavi.

Varščina se uspelemu ponudniku vraču-
na brezobrestno v ceno zemljišča, neuspe-
lemu pa se varščina vrne brez obresti najka-
sneje v roku 8 dni po prejemu obvestila o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

5. Ponudnik, ki bo izbran, pa bo sam
odstopil od sklenitve pogodbe, se varščina
ne vrne. Kupnino je uspeli ponudnik dolžan
plačati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe v
obliki notarskega zapisa.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ponujena cena za zemljišče,
– predvideni program dejavnosti,
– mnenje občinske strokovne službe,

pristojne za prostorsko planiranje,

– skladnost predvidenega programa s
programi dejavnosti sosednjih oziroma bliž-
njih uporabnikov zemljišč,

– druga merila.
7. Ponudnika, ki najbolj izpolnjuje razpi-

sne pogoje izbere s sklepom župan. Neu-
speli interesent na javnem razpisu se lahko
v roku 8 dni po prejemu sklepa pritoži pri
občinskem svetu. O pritožbi po ponovni pre-
soji odloči občinski svet. Odločba je dokon-
čna.

8. Pogodba z uspelim ponudnikom mora
biti sklenjena v roku 15 dni po dokončnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

9. Če se bo za razpisano zemljišče poja-
vilo več ponudnikov, bo Komisija za oddajo
stavbnih zemljišč izdelala prednostni vrstni
red na podlagi meril določenih v razpisu.

10. Stroški objave se zaračunavajo v ce-
no stavbnega zemljišča.

11. Uspeli ponudnik bo poleg ostalih
stroškov plačal tudi davek na promet nepre-
mičnin, stroške overovitve podpisov in zem-
ljiško knjižnega vpisa.

12. Obrazec za prijavo ter ostali razpisni
pogoji in informacije so ponudnikom na raz-
polago na Občini Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, Oddelek za okolje in pro-
stor, tel. 07/348-11-37, Stanko Gojkovič.

Občina Trebnje

Register političnih
strank

Št. 0302-18/05-028/62-00 Ob-46668
Delavska stranka Slovenije, s skrajša-

nim imenom Delavska stranka ter s krati-
co imena DSS in sedežem v Ljubljani, Lev-
stikova 15, vpisana pod zaporedno števil-
ko 5, se izbriše iz registra političnih strank.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-09/01-112 Ob-46085
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Pravila sindikata podjetja
Merinka-Merikop, d.o.o., s sedežem sindi-
kata v Mariboru, Žitna ulica 12.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 09, z dne 22. 3. 2001.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat podjetja Merinka-Meri-
kop, d.o.o., je 1435396.

Št. 028-4/2000 Ob-46468
Pravila Sindikata Iskra Baterije Zmaj,

Šentvid pri Stični 108, sprejeta dne 18.
9. 2000, se hranijo pri Upravni enoti Grosu-
plje, Oddelek za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve. Pravila so vpi-
sana v evidenco statutov sindikata pod št. 4
z dne 2. 4. 2001.
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Št. 028-2/2001 Ob-46469
Pravila Sindikata družbe Živila Kranj –

Območje Ljubljana, Parmova 51, Ljub-
ljana, Sindikat delavcev trgovine Slove-
nije, Zveza svobodnih sindikatov Slove-
nije, sprejeta na ustanovnem zboru dne 13.
2. 2001, se hranijo pri Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostavi Bežigrad.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 2, dne 15. 3. 2001.

Št. 028-2/2001-65 Ob-46633
Pravila sindikata z imenom Sindikat de-

lavcev prometa in zvez Slovenije – sindi-
kat Kompas S.T.P., d.o.o., s sedežem Ce-
lovška 206, Ljubljana, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
156 in matično številko 1157442, se z
dnem 28. 2. 2001 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 007-3/99-230 Ob-46671
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem

izdaje te odločbe sprejme v hrambo ustano-
vitveni akt, pravilnik Sindikata KNSS Ne-
odvisnost Bohor, vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov dne 18. 12. 2000, pod zapo-
redno številko 13/00, z nazivom: Pravilnik
sindikata družbe z dne 28. 11. 2000, s
sedežem: Leona Dobrotinška 9, Šentjur.

Navedeni sindikat prevzame matično šte-
vilko 1134175.

Št. 013-97/93-10 Ob-46870
Zahtevek za spremembo evidenčnih po-

datkov sindikata SIDS, enota Nova Gori-
ca, s sedežem na naslovu Cesta IX. korpu-
sa 35, Solkan, se umakne.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-10/01-4 Ob-46562
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

na podlagi priglasitve koncentracije dne 3.
4. 2001 izdal odločbo, v kateri je v skladu z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju ZPOmK)
odločil, da koncentracija med družbami Ar-
kada Ena – Pooblaščena investicijska
družba, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, ter
Arkada Dva – Pooblaščena investicijska
družba, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, in
IMP Črpalke, d.d., Ulica Jožeta Jame 12,
Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.

Koncentracija naj bi se izvedla z naku-
pom delnic družbe IMP Črpalke preko jav-
ne ponudbe za prevzem. Arkada Ena je po-
oblaščena investicijska družba, ustanovlje-
na z namenom zbiranja lastninskih certifika-
tov iz 31. člena Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij ter denarnih sred-
stev in investiranje tako zbranih sredstev v
delnice in deleže, ki jih prodaja Slovenska
razvojna družba, v druge vrednostne papirje
in nepremičnine. Arkada Dva je pooblašče-
na investicijska družba, ustanovljena z na-

menom zbiranja lastninskih certifikatov iz
31. člena Zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij ter denarnih sredstev in inve-
stiranje tako zbranih sredstev v delnice in
deleže, ki jih prodaja Slovenska razvojna
družba, v druge vrednostne papirje in ne-
premičnine. IMP Črpalke je delniška dru-
žba, katere dejavnosti so proizvodnja črpalk
in kompresorjev, proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov, proizvodnja druge
električne opreme, posredništvo pri proda-
ji, trgovina na debelo in drobno ter drugo
denarno, kreditno in finančno posredništvo.

Namen pridobitve nadzora družb Arkada
I in Arkada II v družbi IMP Črpalke ni dolgo-
ročna naložba, temveč sanacija družbe in
morebitna kasnejša prodaja.

Urad je ugotovil, da ob upoštevanju zna-
nih podatkov in dejstev priglašena operacija
skladno z drugo alineo petega odstavka 11.
člena ZPOmK ne predstavlja koncentracije v
smislu drugega odstavka 11. člena ZPOmK
in tako ni podrejena določbam ZPOmK.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-8/01-5 Ob-46678
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 4. 4. 2001 iz-
dal odločbo, v kateri je skladno s tretjim od-
stavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija podjetij AC BPH, d.d., Slo-
venska cesta 52, 1000 Ljubljana in TMB,
borzno posredniška hiša, d.o.o., Sloven-
ska 39, 2000 Maribor, skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla s pripojitvijo
družbe TMB borzno posredniška hiša d.o.o.
k družbi AC BPH, d.d. Družba AC BPH,
d.d., je pripojitev izvedla z odkupom kapital-
skega deleža (100%) z denarnimi sredstvi.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga borznega posredovanja, gospodarjenja
z vrednostnimi papirji, posebnih storitev z
vrednostnimi papirji ter pomožnih storitev z
vrednostnimi papirji, ni izkazan resen sum,
da bi bila koncentracija neskladna s pravili
konkurence. Razlogi in cilji koncentracije
so v skladu z določili veljavne zakonodaje in
pravili konkurence, zato Urad ni sprejel skle-
pa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Ob-46617
Ime javnega glasila: Slovenske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki več kot 10% kapitala izdajatelja:
– PID Zvon Ena, d.d., Maribor,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.

Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani upravitelja izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-46871
Ime javnega glasila: TV Primorka, Šem-

peter pri Gorici.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki z več kot 10% kapitala oziroma

upravljalskih pravic: Anton Vencelj in Jure
Škrlep, oba Gradnikove brigade 39, 5000
Nova Gorica.

Direktor in odgovorni urednik: Anton
Vencelj.

Nadzorni svet: Jure Škrlep, dr. Karlo Pri-
možič in Alojz Panker.

Sklepi o privatizaciji

Ob-46843
Na podlagi 16. in 17. člena zakona za-

ključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
210. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00) –
v nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. Statuta
Slovenske razvojne družbe izdaja Sloven-
ska razvojna družba – v nadaljevanju: SRD
naslednji

sklep o privatizaciji
Družbe RADIOCOM Oprema za

brezžično telefonijo, d.o.o., Ljubljana,
Koprska 94, Ljubljana

1. V družbi RADIOCOM Oprema za
brezžično telefonijo, d.o.o., Ljubljana, Ko-
prska 94, 1000 Ljubljana, matična števil-
ka: 5299896, dejavnost: proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav, proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka, posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij ter osta-
lo, SRD izvede privatizacijo poslovnega
deleža v nominalni višini 34,000.000 SIT,
kar predstavlja 100% v osnovnem kapita-
lu družbe.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. Poslovni delež v višini 3,400.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
prenese na Slovensko odškodninsko druž-
bo d.d.;

2.2. Poslovni delež v višini 3,400.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
prenese na Kapitalsko družbo pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja d.d.;

2.3. Poslovni delež v višini 6,800.000
SIT, kar predstavlja 20% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
proda pooblaščenim investicijskim druž-
bam;
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2.4. Poslovni delež v višini 6,800.000
SIT, kar predstavlja 20% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
ponudi upravičencem iz interne razdelitve;

2.5. Poslovni delež v višini 13,600.000
SIT, kar predstavlja 40% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
ponudi upravičencem iz notranjega odku-
pa;

2.6. V primeru, da poslovni delež, ponu-
jen v odkup v interni razdelitvi in notranjem
odkupu, ne bo odkupljen v celoti, se preo-
stanek poslovnega deleža proda pooblašče-
nim investicijskim družbam.

3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. Točke 2.3. in točke 2.6. – prodaja

PID, kupec izvrši z lastniškimi certifikati;
3.2. Točke 2.4. – interna razdelitev,

kupec izvrši z lastniškimi certifikati, oziro-
ma potrdili o premalo izplačanih plačah,
pri čemer morajo upravičenci najprej upo-
rabiti potrdila in šele nato lastniške certifi-
kate;

3.3. Točke 2.5. – notranji odkup, kupec
izvrši s presežnimi potrdili o premalo izpla-
čanih plačah oziroma lastniškimi certifikati
ali z gotovino, pri čemer morajo upravičenci
kot kupnino najprej uporabiti potrdila, nato
lastniške certifikate in šele nazadnje gotovi-
no.

4. Prodajna cena poslovnih deležev:
4.1. Iz točk 2.3. do 2.6. izreka tega

sklepa znaša 9.011 SIT. V primeru plačila
z gotovino, se prodajna cena deleža reva-
lorizira z indeksom drobno prodajnih cen
od 1. 1. 1993 do dneva sklenitve pogod-
be.

5. Poslovni delež, ki je predmet proda-
je, daje imetniku naslednja upravičenja:

– pravico do udeležbe pri upravljanju;
– pravico do udeležbe na dobičku, ki je

namenjen za izplačilo družbenikov v sora-
zmerju z višino poslovnega deleža;

– pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja v primeru likvidacije ali ste-
čaja družbe.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba d.d.

Ob-46844
Na podlagi 16. in 17. člena zakona za-

ključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
210. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00) –
v nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. Statuta
Slovenske razvojne družbe izdaja Sloven-
ska razvojna družba – v nadaljevanju: SRD
naslednji

sklep o privatizaciji
Družbe Termika Podjetje za izolacijski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Kamniška

ulica 25, Ljubljana
1. V družbi Termika Podjetje za izolacij-

ski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana, matična številka:
5357985, dejavnost: splošna gradbena de-
la, postavljanje ostrešij in krovska dela, izo-

lacijska dela ter ostalo, SRD izvede privati-
zacijo poslovnega deleža v nominalni višini
151,384.000 SIT, kar predstavlja 100% v
osnovnem kapitalu družbe.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. Poslovni delež v višini
15,138.000 SIT, kar predstavlja 10% od
poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega
sklepa, SRD prenese na Slovensko od-
škodninsko družbo d.d.;

2.2. Poslovni delež v višini
15,138.000 SIT, kar predstavlja 10% od
poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega
sklepa, SRD prenese na Kapitalsko druž-
bo pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja d.d.;

2.3. Poslovni delež v višini
30,276.000 SIT, kar predstavlja 20% od
poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega
sklepa, SRD proda pooblaščenim investi-
cijskim družbam;

2.4. Poslovni delež v višini
30,282.000 SIT, kar predstavlja 20% od
poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega
sklepa, SRD ponudi upravičencem iz in-
terne razdelitve;

2.5. Poslovni delež v višini
60,550.000 SIT, kar predstavlja 40% od
poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega
sklepa, SRD ponudi upravičencem iz no-
tranjega odkupa;

2.6. V primeru, da poslovni delež, po-
nujen v odkup v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu, ne bo odkupljen v celoti, se
preostanek poslovnega deleža proda po-
oblaščenim investicijskim družbam.

3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. Točke 2.3. in točke 2.6. – prodaja

PID, kupec izvrši z lastniškimi certifikati;
3.2. Točke 2.4. – interna razdelitev,

kupec izvrši z lastniškimi certifikati, oziro-
ma potrdili o premalo izplačanih plačah,
pri čemer morajo upravičenci najprej upo-
rabiti potrdila in šele nato lastniške certifi-
kate;

3.3. Točke 2.5. – notranji odkup, ku-
pec izvrši s presežnimi potrdili o premalo
izplačanih plačah oziroma lastniškimi cer-
tifikati ali z gotovino, pri čemer morajo
upravičenci kot kupnino najprej uporabiti
potrdila, nato lastniške certifikate in šele
nazadnje gotovino.

4. Prodajna cena poslovnih deležev iz
točk 2.3. do 2.6. izreka tega sklepa zna-
ša 46.198 SIT. V primeru plačila z gotovi-
no, se prodajna cena deleža revalorizira z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva sklenitve pogodbe.

5. Poslovni delež, ki je predmet pro-
daje, daje imetniku naslednja upravičenja:

– pravico do udeležbe pri upravljanju;
– pravico do udeležbe na dobičku, ki

je namenjen za izplačilo družbenikov v so-
razmerju z višino poslovnega deleža;

– pravico do ustreznega dela preosta-
lega premoženja v primeru likvidacije ali
stečaja družbe.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Prito-
žba se izroči ali pošlje Slovenski razvojni
družbi d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba d.d.

Objave delniških
družb

Odkupi poslovnih deležev
družb

Št. 141/01 Ob-46868
V skladu s 465. členom ZGD sporoča-

mo, da so pooblaščene investicijske družbe
Setev, d.d., Trgatev, d.d. in Plod, d.d., vse
Vilharjeva 29, Ljubljana, ki jih upravlja DZV S
Hram, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, skupaj
postale imetnik 111.301 delnic izdajatelja
Tiskarna Ljubljana, d.d., Ljubljana (oznaka
TLJ), s sedežem Tržaška cesta 42, Ljublja-
na, kar skupaj s povezano družbo Unitex,
d.d., Ljubljana, ki je imetnik 16.033 delnic,
predstavlja skupno 127.334 delnic izdajate-
lja. Glede na skupno število vseh izdanih
delnic predstavlja to več kot polovico oziro-
ma 51% vseh delnic navedenega izdajatelja.

O našem imetništvu delnic smo v skladu
s 465. členom ZGD obvestili izdajatelja.

S Hram, d.d., Ljubljana

Ob-46571
Banka Domžale, d.d., skupina NLB v

skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB, objavlja ponudbo, ki jo je ban-
ki posredoval delničar Unger Anton, Želez-
niška 2, 1230 Domžale,

za odkup

20 rednih delnic Banke Domžale d.d.
Delnice se ponujajo po ceni 25.000 SIT

za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na tekoči račun
prodajalca, št. 01000-0001800015 05
300-539988.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Dom-
žale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Št. 266/01 Ob-46994

Predlog za dopolnitev dnevnega reda

Nadzorni svet KSP Hrastnik, d.d., pra-
vočasno, v sedmih dneh od dneva objave
sklica 6. skupščine delniške družbe KSP
Hrastnik, d.d., ki bo v torek 8. 5. 2001
ob 12.30 v sejni sobi družbe na Cesti 3.
julija 7, Hrastnik, podaja predlog za do-
polnitev dnevnega reda z novima točkama
8. in 9.

Javne prodaje delnic
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8. Sprejem sklepa o odkpoklicu člana
nadzornega sveta kot predstavnika delni-
čarjev

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina odpokliče člana nadzornega sveta kot
predstavnika delničarjev Ernesta Gričar.

9. Sprejem sklepa o imenovanju novega
člana nadzornega sveta kot predstavnika
delničarjev

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina izvoli novega člana nadzornega sveta
kot predstavnika delničarjev Vojko Želez-
nik, z mandatom od dneva izvolitve na skup-
ščini do izteka mandata ostalim članom nad-
zornega sveta.

KSP Hrastnik, d.d.
podpredsednik nadzornega sveta

Zlatko Romih

Ob-46523
Na podlagi 283. člena Zakona o Gospo-

darskih družbah in točke 10.2. Statuta del-
niške družbe Ama, trgovina in storitve d.d.,
Ložnica 53A, Žalec, uprava in nadzorni svet
družbe objavljata in sklicujeta

2. skupščino delničarjev družbe
Ama d.d.,

ki bo v torek, dne 15. maja 2001 ob 13.
uri v jedilnici družbe Juteks d.d. na Ložnici
53A.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Na skupščini sodeluje notar Srečko Ga-

brilo.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo uprave o poslovanju družbe za
leto 1999 (s pozitivno oceno nadzornega
sveta).

3. Sklepanje o delitvi dobička za leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dloge uprave in nadzornega sveta glede de-
litve dobička za leto 1999:

– čisti dobiček za l. 1999 znaša
14,755.843,86 SIT.

– iz dobička za leto 1999 se izplača za
dividende 187 SIT bruto za delnico.

– za l. 1999 je bila delničarjem, ki so bili
vpisani v delniško knjigo, dne 15. 5. 2000
že izplačana vmesna dividenda v višini 187
SIT bruto za delnico, zato se iz naslova deli-
tve dobička ne izvajajo več nobena izplačila.

– preostanek dobička v znesku
41.935,86 SIT ostane nerazporejen.

4. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe za
leto 2000 (s pozitivno oceno nadzornega
sveta).

5. Sklepanje o delitvi dobička za leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dloge uprave in nadzornega sveta glede de-
litve dobička za leto 2000:

– dobiček za leto 2000 znaša
15,775.420,67 in se v celoti izplača za
dividende.

– iz dobička za leto 2000 in nerazpore-
jenega dobička iz leta 1998 se izplača za
dividende 240 SIT bruto za delnico.

– za leto 2000 je bila delničarjem, ki so
bili vpisani v delniško knjigo dne 2. 4. 2001
že izplačana vmesna dividenda v višini 240
SIT bruto za delnico, zato se iz naslova deli-
tve dobička ne izvajajo več nobena izplačila.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure v času od
dneva objave do 15. maja 2001.

Morebitne nasprotne predloge (z razum-
no obrazložitvijo v smislu ZGD) je treba spo-
ročiti upravi družbe v roku 7 dni od objave
tega sklica.

Delničarji oziroma pooblaščenci se lah-
ko udeležijo skupščine in uresničujejo svo-
jo glasovalno pravico pod pogojem, da svo-
jo udeležbo pisno najavijo upravi družbe naj-
kasneje tri dni pred datumom skupščine,
pooblaščenci morajo ob prijavi udeležbe pri-
ložiti tudi pisno pooblastilo.

Glasovanje bo potekalo na podlagi gla-
sovnic, ki jih bodo udeleženci prejeli ob
vstopu v dvorano.

Delničarji - fizične osebe in pooblaščen-
ci se ob prihodu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom in potrdilom o številu
delnic, zastopniki delničarjev - pravnih oseb
pa z osebnim dokumentom, pooblastilom in
izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in mora biti pred ali ob začetku
skupščine predloženo družbi.

Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 14. uri na mestu prve-
ga sklica. Na ponovnem zasedanju skupšči-
na veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Ama d.d., Žalec

Ob-46526
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in v skladu z 41. členom
Statuta Talum, d.d., Kidričevo, uprava druž-
be sklicuje

6. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,

ki bo dne 7. 5. 2001 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričet-
kom ob 12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se
– Marjeta Marcon za predsednico skup-

ščine,
– Darinka Virant za namestnico predse-

dnice skupščine,
– Darja Havlas-Kozoderc in Milan Cerar

za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi no-

tar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki je prisoten na
zasedanju skupščine.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 2000.

Predlog sklepov:
1. Sprejme se poročilo o poslovanju dru-

žbe za leto 2000 v predloženi vsebini.
Poročilo pooblaščenega revizorja in sk-

lep nadzornega sveta družbe sta prilogi te-
ga sklepa.

2. Dobiček poslovnega leta 2000 v zne-
sku 1.119,800.173,63 SIT se razporedi v
rezerve družbe.

Sklep nadzornega sveta družbe je prilo-
ga tega sklepa.”

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov za leto 2001 se imenuje revizij-
ska družba Pricewaterhousecoopers d.d. iz
Ljubljane, Parmova 53.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v predlagani vsebini.
Besedilo predlaganih sprememb statuta

družbe je na vpogled v Pravni službi družbe,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Svojo udeležbo na skupščini je potrebno
najaviti v pisni obliki najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.

Gradivo, o katerem bo sklepala skupšči-
na, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 11. ure do
12. ure.

Talum, d.d., Kidričevo
uprava

Ob-46552
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe,

direktor družbe Emona Obala Koper d.d.,
Pristaniška 12, Koper, sklicuje

7. skupščino delničarjev
družbe Emona Obala Koper d.d.,

Pristaniška 12, Koper,
ki bo 14. maja 2001 ob 11. uri v sejni sobi

na sedežu družbe, Pristaniška 12, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, predstavitev notarja ter izvolitev de-
lovnih organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Marjan Škoda,

– za preštevalki glasov se imenujeta Ma-
teja Stanič Rudolf in Tanja Gulja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z mnenjem revizorja za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000 skupaj z revizorskim mne-
njem.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe ugotavlja, da je Emona Obala Koper
d.d. v poslovnem letu 2000 ustvarila čisti
dobiček v višini 352,901.804 SIT.

Skupščina razporeja dobiček poslovne-
ga leta 2000 za rezerve z nadaljnjim name-
nom investiranja v skladu s srednjeročnim
planom.

4. Obravnava in sprejem sklepa o izvoli-
tvi članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa: skupščina delničarjev iz-
voli za člane nadzornega sveta družbe Igor-
ja Kraglja, Dušana Jereba, Žarka Ždraliča in
Melito Malgaj. Mandat začne članom nad-
zornega sveta teči od 16. 5. 2001, ko se
sočasno tudi razrešijo stari člani nadzorne-
ga sveta.

5. Informacija skupščini o imenovanju
predstavnikov delavcev v nadzorni svet
družbe.

Svet delavcev seznani skupščino o čla-
nih nadzornega sveta, ki so predstavniki de-
lavcev.
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6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2001 se imenuje revizijsko
družbo RFR-Ernst & Young Revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana.

7. Dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se dopolnitve

statuta kot sledi.
Dejavnost družbe v okviru točke 3 statu-

ta se razširi s sledečimi dejavnostmi:
– 52.471 Dejavnost knjigarn,
– 52.473 Dejavnost papirnic.
Obveščanje družbenikov v okviru točke

10 statuta se razširi:
Družba lahko oglaša tudi na drug ust-

rezen način, ki ga potrdi nadzorni svet
družbe s tem, da ob zadnji objavi navede
nov medij obveščanja.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
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 uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in po-
oblaščenci, v korist katerih so delnice delni-
ške družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi (KDD) na dan skupščine in ki bodo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne družbi pisno prijavili udeležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da prevza-
mejo glasovalne lističe pol ure pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili tudi svojo prisotnost.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe, vsak delovnik od 11. do
14. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Emona Obala Koper, d.d.
direktor družbe

Zmago Furlan

Ob-46574
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe sklicuje uprava

7. skupščino
delniške družbe Guma, d.d., Grosuplje,

ki bo v torek, 15. maja 2001 ob 12. uri,
na sedežu družbe Brezje pri Grosupljem
1c, Grosuplje, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Začetek skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Uprava in nadzorni sklep predlagata na-
slednji sklep: skupščina je seznanjena, da
je na njej prisoten notar Vojko Pintar in ime-
nuje naslednje organe skupščine:

– predsednik Miran Hude,
– preštevalki glasov Barbara Jalšovec in

Zupančič Darja.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: sprejme se letno poročilo za
leto 2000 po predlogu uprave s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o uporabi čistega do-
bička.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: prenešeni čisti dobiček iz pre-
teklih let, ki znaša 9,764.000 SIT, čisti do-
biček za leto 2000 v znesku 2,232.000 SIT
ter revalorizacija v višini 1,764.000 SIT osta-
nejo kot nerazporejeni dobiček.

4. Imenovanje revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: nadzorni svet predlaga za re-
vizorja računovodskih izkazov za leto 2001
Revizijsko družbo Ernst & Young.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na upravi družbe
Brezje pri Grosupljem 1 c, vsak delovnik od
10. do 12. ure, pri vodji finančno računo-
vodskega sektorja od 15. 4. 2001 dalje.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave pisno sporočijo morebitne nasprot-
ne predloge upravi. Uprava bo o utemelje-
nih predlogih sprejela svoja stališča in bo o
nasprotnih predlogih na z zakonom predpi-
san način najpozneje v 12 dneh po sklicu
skupščine obvestila delničarje.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani kot lastniki v delniško knjigo pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.,
na dan 10. maja 2001.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini.

Zaradi lažje izvedbe skupščine prosimo
delničarje, njihove pooblaščence in zasto-
pnike, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne, da svojo udeležbo pisno prijavijo upravi
družbe najmanj 3 dni pred sejo skupščine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 15. maja 2001 ob 13. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala

Guma, d.d., Grosuplje
uprava

Ob-46635
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške

družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje uprava družbe

4. redno skupščino
IMP MM, d.d.

ki bo v torek , 15. maja 2001 ob 15.30
na sedeži družbe v Mariboru, Špelina ul. 2.

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 Straj-
na, za preštevalki glasov se izvolita Marjana
Janžel in Milojka Rožman, za zapisnikarja
Breda Orel in za notarja Stanislav Bohinc.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo o poslovanju družbe za
poslovno leto 2000.

4. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube iz preteklih let in leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta dru-

žbe se izguba iz leta 1997 v višini
146,507.990,59 SIT s pripadajočo revalo-
rizacijo od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2000 v
višini 38,040.257,68 SIT, izguba iz leta
1998 v višini 25,044.630,01 SIT s pripa-
dajočo revalorizacijo od 1. 1. 1999 do 31.
12. 2000 v višini 4,301.765,83 ter izguba,
ugotovljena v letu 2000, v višini
44,683.509,56 SIT, v celoti poravna iz re-
valorizacijskega popravka rezerv na dan
1. 1. 20001.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave in nadzornega sveta se za revidira-
nje računovodskih izkazov za leto 2001 ime-
nuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.,
iz Ljubljane.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini:
Prosimo, da se delničarji, njihovi poo-

blaščenci in zastopniki, pisno prijavijo (ose-
bno ali s priporočeno pošiljko) najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe v Mariboru, Špelina ul. 2.

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 dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki 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, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no 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. 2, vsak delovnik od 8.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

IMP Montaža Maribor d.d.
direktor družbe

Milan Kerkez, inž. stroj.

Št. 146 Ob-46646
Na podlagi 36. člena statuta družbe Ljub-

ljanski kinematografi, d.d., uprava sklicuje

izredno skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi, d.d.,

ki bo dne 14. 5. 2001 ob 14. uri, v
prostorih kinodvorane Kompas, Miklošičeva
38, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: ugotovi se sklepčnost skupščine,
za predsednika skupščine se izvoli Sergej
Racman.

Za preštevalki glasov se izvolita Janja
Petkovšek in Barbara Tekavec.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
mag. Nina Češarek.

2. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina razreši člana nadzornega sveta
Dušana Povaleja, ki je podal odstopno izja-
vo, z dnem 14. 5. 2001.

Skupščina izvoli novega člana nadzorne-
ga sveta, Sergeja Racmana, predstavnika
delničarjev, z dnem 14. 5. 2001.

3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD – Centralni klirinško depot-
ni družbi, d.d., Ljubljana.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Dvorana bo odprta 15 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ljubljanski kinematografi, d.d.
prokurist Igor Blažina

Ob-46651
E.N. Holding d.d., uprava E.N. Holding-a

d.d. vabi delničarje na

3. izredno skupščino,

ki bo 14. 5. 2001 ob 15. uri v sejni sobi
poslovnega centra na Cesti 24. junija 3, v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti: začasna uprava in začasni nadzorni

svet predlagata, da skupščina sprejme na-
slednji sklep:

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Škrk.

Za predsednika skupščine se izvoli: Mi-
lan Zdešar.

Za preštevalca glasov se izvolita: Marjet-
ka Grum in Miro Zupančič.

Za verifikacijsko komisijo se izvolijo: Bar-
bara Pristov, Branko Kerle in Ivan Žagar

2. Sklep o prenehanju družbe.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep o likvidaciji družbe E.N. Holding d.d.:

Skupščina družbe E.N. Holding d.d., s
sedežem v Ljubljani, Cesta 24. junija 3,
sprejema sklep o prenehanju družbe in s
tem sklepom začenja postopek likvidacije
družbe in prenehanja družbe.

Družba je bila ustanovljena na podlagi
81. člena zakona o prevzemih z namenom
upravljanja matične družbe. S prodajo del-
nic matične družbe, ki je bila izvedena na
podlagi sklepa skupščine z dne 6. 6. 2000
je razlog za obstoj družbe prenehal.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
direktor družbe mag. Florijan Mali, s stalnim
bivališčem Rodine 5/b, Žirovnica.

Postopek likvidacije se opravi po vpisu
začetka likvidacije v sodni register.

Od tedaj dalje družba v firmi uporablja
pristavek “v likvidaciji“.

Likvidacijski upravitelj ima pooblastila in
naloge iz 381. člena ZGD.

Rok za prijavo terjatev upnikov znaša 30
dni od objave tega sklepa.

Po izvedeni likvidaciji in izbrisu družbe iz
sodnega registra se poslovne knjige knjigo-
vodska dokumentacija in dokumentacija o
likvidacijskem postopku shranijo v splošni
službi Stane Bokal in je na vpogled tri leta
po končanem postopku na sedežu Elektro-
nabave d.o.o. 393/II člen ZGD.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo ustrezno listino s sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine vpi-
sane v delniško knjigo in njihovi pooblaščen-
ci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.

E.N. Holding d.d.
uprava

Št. 14/2001 Ob-46716
V skladu s točko 7.6. Statuta delniške

družbe Avtoprevozništvo in servisi, uprava
družbe sklicuje

1. izredno skupščino delničarjev
APS, d.d.,

ki bo dne 15. 5. 2001 ob 13. uri, na
sedežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,

dva preštevalca glasov in notar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava in potrditev »Sanacijskega

načrta« z ukrepi za zagotavljanje likvidnosti
in kapitalske ustreznosti.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
ukrepe za zagotavljanje likvidnosti in kapi-
talske ustreznosti v besedilu kot je bilo pre-
dlagano od uprave in nadzornega sveta.

5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na podlagi sklepa sveta
delavcev z dne 11. 1. 2001 se razreši kot
član nadzornega sveta Pušnik Engelbert in
se imenuje Krajnc Franc. Za njegovega na-
mestnika se imenuje Pušnik Engelbert.

6. Sprememba naziva firme in registraci-
ja skrajšanega imena.

Predlog sklepa: novo ime firme je APS,
Avtoprevozništvo in servisi, d.d. Skrajšano
ime firme je APS, d.d.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo druž-
bi, najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja.

V sprejemni pisarni so najavljeni udele-
ženci dolžni podpisati seznam prisotnih del-
ničarjev oziroma pooblaščencev ter prevze-
ti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge informa-
cije, so delničarjem na vpogled na sedežu
podjetja, v tajništvu, vsak delavnik od 8. do
10. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila, svoje morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda sporočijo upravi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

APS, d.d.
uprava

Jakob Holešek, inž. str.

Št. 150/2001 Ob-46740
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Papirografika d.d. Ljubljana uprava
družbe sklicuje

8. redno skupščino
delniške družbe Papirografika d.d.

Ljubljana
ki bo v ponedeljek, dne 21. 5. 2001 ob

16. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Lesko-
škova cesta 14.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočega

skupščine se izvoli Miha Martelanc, za preš-
tevalko glasov pa Josipina Kovačič.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka mag. Nina Češarek.

2. Obravnava letnega poročila za poslov-
no leto 2000.

Predlog sklepov:
2.1. Sprejme se letno poročilo uprave

družbe Papirografika d.d. Ljubljana za po-
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slovno leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta družbe.

2.2. Uprava in nadzorni svet družbe se
razbremenita eventuelne odškodninske od-
govornosti do družbe v zvezi s podatki, do-
kumentacijo in informacijami, vsebovanimi v
letnem poročilu za poslovno leto 2000.

3. Pokrivanje izgube in razporeditev do-
bička.

Predlog sklepa:
3.1. Izguba poslovnega leta 2000, izka-

zana v bilanci stanja družbe na dan 31. 12.
2000 v višini 135,177.193,10 SIT se po-
krije:

– v breme revalorizacijskega popravka
rezerv v znesku 134,510.548,19 SIT in

– v breme rezerv družbe v višini
666.644,91 SIT.

3.2. Nerazporejeni dobiček prejšnjih let
do vključno leta 1996 v višini
34,788.375,71 SIT in revalorizacijski po-
pravek tega dobička v višini 14,298.473,09
SIT, izkazana v bilanci stanja družbe na dan
31. 12. 2000 v skupni višini
49,086.848,80 SIT, se prerazporedita v re-
zerve družbe.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih računovodskih
izkazov za poslovno leto 2001 imenuje revi-
zijska družba Delloite & Touche, d.o.o., re-
vizija in svetovanje, Dunajska 22, Ljubljana.

5. Sejnina članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se plačuje sejnina v višini 95.000 SIT
bruto.

6. Sprememba firme.
Predlog sklepa: firma družbe se spre-

meni in je odslej: Europapier - Papirografika
trgovina s papirjem d.d.

Skrajšana firma družbe je: Europapier -
Papirografika d.d..

7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
7.1. Točka 1.1. statuta delniške družbe

Papirografika d.d. se spremeni, tako da gla-
si:

“Firma družbe je: Europapier - Papiro-
grafika trgovina s papirjem d.d..“.

7.2. Točka 1.2. statuta se spremeni, ta-
ko da glasi:

“Skrajšana firma družbe je: Europapier -
Papirografika d.d..“.

7.3. Naslov poglavja točke 7.0. se spre-
meni in glasi: “Poslovno leto“.

Točki 7.2. in 7.3. se črtata.
7.4. Prvi odstavek točke 8.0. se črta.
7.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet,

da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami statuta in izdela njegovo preči-
ščeno besedilo.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, vpisani v Centralni register nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev pri KDD, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udele-
žbo prijavijo osebno v tajništvu uprave na
sedežu družbe ali s priporočeno poštno po-
šiljko, najpozneje tri dni pred sejo skupšči-
ne, to je do vključno petka dne 18. 5. 2001.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če so ob skli-
cu navzoči delničarji z glasovalnimi pravi-
cami, ki predstavljajo vsaj 15 % vseh gla-
sovalnih pravic. Kolikor v prvem sklicu
sklepčnost ne bo zagotovljena, bo ponov-
no zasedanje skupščine dne 22. 5. 2001
ob 9. uri prav tako na sedežu družbe Le-
skoškova cesta 14, Ljubljana. Na ponov-
nem zasedanju skupščine veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo na sedežu družbe vsak delovnik
od 8. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Papirografika d.d. Ljubljana
uprava

Št. 15/2001 Ob-46741
Na podlagi statuta delniške družbe Bom-

bažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d.,
Predilnica c., 16, Tržič, sklicujemo

2. skupščino
delničarjev,

ki bo dne 18. 5. 2001 ob 13. uri na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov se izvolita Ana Rožič in Sonja Štirn.
Na skupščini bo prisotna notarka Duša Tro-
bec Bučan.

2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev revidiranih ra-
čunovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu uprave in na osnovi mnenja nad-
zornega sveta.

3. Potrditev revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000

se potrdi revizijsko družbo KPMG, d.o.o. iz
Ljubljane.

4. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev revidiranih ra-
čunovodskih izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu uprave in na osnovi mnenja nad-
zornega sveta.

5. Pokrivanje izgube, nastale v letu
2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in mnenje nadzornega sveta o pokri-
vanju izgube, nastale v letu 2000. Izguba se
pokrije v breme ostanka rezerv, nastalih iz
naslova prisilne poravnave in v breme reva-
lorizacijskih popravkov kapitala.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta po načinu sprejema novega statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: v skladu s točko 7.7.
statuta družbe se s 3/4 večino prisotnih
glasov sprejmejo predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe na način, da se
v celoti sprejme nov statut družbe. Že vpisa-
ne dejavnosti pa se uskladijo z veljavno stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic za namene iz 240. člena ZGD v no-
minalni vrednosti največ 94,435.600 SIT.
Lastne delnice se bodo pridobivale iz sred-
stev rezerv nad z zakonom predpisano viši-
no. Pravila s katerimi se ureja nakup, proda-
jo oziroma odsvojitev lastnih delnic, sprej-
me uprava ob predhodnem soglasju nad-
zornega sveta.

8. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za leto 2001 se imenuje

revizorja po predlogu nadzornega sveta.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine

po tem dnevnem redu ter vsebina spre-
memb in dopolnitev statuta družbe, je na
razpolago delničarjem na sedežu družbe,
30 dni pred zasedanjem skupščine, vsak
delovnik od 10.ure do 13. ure v tajništvu
družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev, deset dni pred sejo skup-
ščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-
va udeležbe na skupščini je prispela na se-
dež družbe najmanj 3 dni pred sejo skup-
ščine.

Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni ude-
leženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pri-
četkom skupščine, vpisati v listo udeležen-
cev.

Če skupščina ob  napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 14 uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
d.d.,

v.d. predsednik uprave

Ob-46742
V skladu z določili statuta družbe Emona

– Blagovnica Bežigrad, d.d., sklicujemo

4. sejo skupščine
družbe Emona – Blagovnica Bežigrad,

d.d.,
ki bo v ponedeljek, 14. 5. 2001 ob 9.

uri, v prostorih družbe Dunajska 49, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles (predse-
dnik, preštevalca in notar).

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

3. Uporaba in razdelitev dobička iz leta
2000.

4. Pokrivanje izgube iz leta 1995 in
1996.

5. Sprejem plana poslovanja družbe za
leto 2001.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepov:
– pod 1.: skupščina sprejme predlagani

dnevni red in organe skupščine ter imenuje
notarja po predlogu uprave..

– pod 2.:
a) na podlagi mnenja nadzornega sve-

ta uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprej-
me se letno poročilo uprave za leto 2000
z mnenjem revizorja v predloženem bese-
dilu;
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b) skupščina družbe ugotavlja, da je bilo
delo uprave družbe in nadzornega sveta dru-
žbe v poslovnem letu 2000 primerno in us-
trezno in se zato njihovo delo potrdi in odobri.

– pod 3.: na predlog uprave in ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta se sprej-
me sklep, da se čisti dobiček iz leta 2000 v
višini 11,080.015,50 SIT porabi za pokri-
vanje izgube iz leta 1995.

– pod 4.: na predlog uprave in mnenja
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
revalorizirana izguba iz leta 1995, 1996 v
višini 94,482.159,53 SIT pokriva:

– iz dobička preteklih let v višini
13,309.877,35 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka do-
bička preteklih let: 1,487.813,80 SIT,

– iz dobička leta 2000 v višini
11,080.015,50 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka re-
zerv: 7,743.464,47 SIT,

– iz rezerv: 45,081.999 SIT,
– iz revalorizacijskega popravka

osnovnega kapitala: 15,778.989,41 SIT.
– pod 5.: skupščina sprejme predlagani

plan poslovanja družbe za leto 2001 po
predlogu uprave družbe.

– pod 6.: na predlog nadzornega sveta
se za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2001 imenuje EOS Revizijo, d.o.o.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objav-
ljenih predlogih sklepov po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na se-
jo skupščine 45 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če ob napo-
vedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje eno uro kasneje, ob 10. uri, v istih
prostorih. Skupščina bo na ponovnem za-
sedanju odločala, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Emona – Blagovnica Bežigrad, d.d.
uprava družbe

Št. 103 Ob-46797
Salus, promet s farmacevtskimi, me-

dicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d.
Ljubljana, Mašera Spasićeva ulica 10
objavlja sklic

16. redne seje skupščine delničarjev

na dan 19. 5. 2001 ob 11. uri na sede-
žu družbe v Ljubljani, Mašera Spasićeva 10.

Dnevni red:
1. Letno poročilo Salus d.d. za leto 2000.
Predlog sklepa: letno poročilo se sprej-

me.

2. Delitev čistega dobička, ustvarjenega
v letu 2000.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 ostane nerazporejen.

3. Delitev čistega dobička preteklih let.
Predlog sklepa: iz nerazporejenega či-

stega dobička iz let 1995 in 1996 s pripa-
dajočo revalorizacijo se razdeli:

v 000 SIT

1. Dividenda za prednostne delnice 12.102
2. Dividenda na delnice razreda A in B (135.000) – 3.000 SIT

na delnico, všteta vmesna dividenda 1.000 SIT 405.000
3. Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli
4. Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. Statuta 10.000
5. Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD 17.000

4. Predlog za razporeditev sredstev v
sklad lastnih delnic.

Predlog sklepa: iz nerazporejenega či-
stega dobička iz leta 1998 se razporedi
100,000.000 SIT v sklad lastnih delnic za
nakup 5.000 delnic.

5. Predlog za izvolitev zunanjih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: v nadzorni svet se za
dobo štirih let od 25. 4. 2002 dalje izvolijo
Igor Jenko, Boris Šefman, Zdravko Saršon
kot člani in Drago Glavač kot nadomestni
član.

6. Predlog določitve revizorske hiše.
Predlog sklepa: določi se revizorska hi-

ša PricewaterhouseCoopers d.d. za leto
2001.

Letno poročilo je na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 19. 4. 2001
dalje med 8. In 10. uro.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potr-
dilo o lastništvu delnic, ki ga bo izdala Klirin-
ško depotna hiša. Delničarji bodo potrdila
prejeli po pošti na sedež družbe ali domači
naslov do 18. 5. 2001. Pooblaščenci se
izkažejo s pooblastilom in potrdilom o la-
stništvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni
potrebno notarsko overoviti.

Salus, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Igor Jenko

Ob-46911
Uprava družbe Gradbenega podjetja

Bohinj, d.d. sklicuje

4. sejo skupščine

ki bo v sredo 16. maja 2001, ob 13. uri
na upravi družbe, Triglavska cesta 8, Bo-
hinjska Bistrica.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in določitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in dva preštevalca glasov, ime-
nuje se notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

delničarjev in zastopanega osnovnega kapi-
tala.

3. Poročilo o poslovanju delniške druž-
be GP Bohinj d.d. za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta sprejme skupšči-

na poslovno poročilo za leto 2000, skupaj z
revizijskim poročilom revizijske družbe Pod-
boršek k.d. Ljubljana.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz preteklih let in iz leta 2000.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob mnenju nadzornega sveta
sprejme sklep o razporeditvi dobička v pre-
dloženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja za poslovno leto 2000 imenuje re-
vizijska družba KPMG d.o.o. Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo.

Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini prijaviti pisno na upra-
vi družbe, najkasneje tri dni pred sejo.

Delničarji se morajo pred sejo skupšči-
ne izkazati z osebnim dokumentom, poo-
blaščenci pa z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure
od 17. 4. 2001 do seje skupščine.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
red, ali dopolnitev dnevnega reda, pisno
sporočiti upravi v enem tednu po objavi.

Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ni sklepčna je naknadno seja
skupščine istega dne, uro kasneje, to je ob
14. uri. Skupščina bo v tem primeru veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradbeno podjetje Bohinj d.d.
Bohinjska Bistrica

uprava

Ob-46924
Na podlagi 23.člena statuta delniške

družbe Kompas IngPOS, uprava sklicuje

11. redno sejo skupščine družbe,

ki bo 18. 5. 2001 ob 13. uri na sedežu
družbe, Tržaška 37 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles.
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Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva overovatelja. Seji bo pri-
sostvovala povabljena notarka.

2. Sprejem poročila o poslovanju v letu
2000, z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme poslovno po-
ročilo za leto 2000.

3. Odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se čisti dobiček za leto
2000, v višini 6,765.000 SIT deli kot sledi:

– 4,957.792,42 SIT za dividende,
– 1,807.207,58 SIT za nagrado upravi

po pogodbi o poslovodstvu.
Dobiček se izplača, glede na likvidno-

stno situacijo, najkasneje do konca leta
2001, delničarjem, ki so na dan skupščine
delničarji.

4. Plan poslovanja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme plan poslova-
nja za leto 2001, v predloženem besedilu,
ki je sestavni del tega sklepa.

Gradivo za sejo skupščine je od sklica
dalje na vpogled na sedežu podjetja Kom-
pas IngPOS d.d., Tržaška 37, 1000 Ljublja-
na, vsak delavnik od 8. do 15. ure, razen
tega se vsem delničarjem to vabilo, skupaj z
gradivom, pošlje na njihov naslov.

Kompas IngPOS, d.d., Ljubljana
direktor

Zvonko Trbano

Stečajni postopki
in likvidacije

St 34/2000-20 S-46470
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika Pomurka Transport Murska Sobo-
ta, d.o.o., Lendavska 9, Murska Sobota
– v stečaju, se iz razloga II. odstavka 99.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji ustavi.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 4. 2001

St 24/2000 S-46471
To sodišče je dne 30. 3. 2001 s skle-

pom, oprav. št. St 24/2000, v smislu druge-
ga odstavka 99. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Kandrič Tone,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Draženci 15/c – v stečaju.

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

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 3. 2001

St 236/2000 S-46472
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

236/2000 z dne 30. 3. 2001 zaključilo

Objave sodišč

stečajni postopek nad dolžnikom Šterk De-
jan, s.p., Trgovina Moda Inn, Trg svete-
ga Jerneja 2, Kočevje.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev,
razpisan za dne 23. 5. 2001 ob 11.15, v
sobi 307/III tukajšnjega sodišča se zaradi
zaključitve stečajnega postopka prekliče.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2001

St 62/97 S-46473
To sodišče je s sklepom St 62/97 dne

29. 3. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Čarman Motors, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 330 – v stečaju.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2001

St 83/2000 S-46474
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 83/2000 sklep z dne 2. 4. 2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Avto Luky, Servis in trgovina, d.o.o.,
Tržišče 9, Rogaška Slatina (matična šte-
vilka: 5584744).

Odslej se firma glasi: Avto Luky, Servis
in trgovina, d.o.o., Tržišče 9, Rogaška
Slatina (matična številka: 5584744) – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ru-
di Hramec, Praprotnikova 1, Mozirje, števil-
ka delovnega dovoljenja L 16/2000.

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

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

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

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. 6. 2001 ob 13. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
je bil nabit na oglasno desko dne 2. 4.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2001

St 9/99 S-46554
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/99

z dne 4. 4. 2001, v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Zorn, podjetje za pro-
izvodnjo konfekcije, d.o.o., Ormoška c.
33, Ptuj – v stečaju.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 4. 2001

St 10/2001 S-46555
To sodišče je s sklepom opr. št. St

10/2001 z dne 4. 4. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Pe-
ko, tovarna obutve, d.d., Tržič, Cesta Ste
Marie aux Mines 5, Tržič, matična števil-
ka: 5034701, šifra dejavnosti: 012810.

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

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča, pozivamo, naj sodišču z obrazloženo
vlogo in priloženimi dokazili o obstoju in
višini terjatev, v dveh izvodih in s potrdilom
o plačani sodni taksi za prijavo terjatve, ki
znaša 5% tolarske vrednosti od skupne
vsote prijavljenih terjatev posameznega
upnika, vendar največ 30.000 SIT, na žiro
račun št. 51500-840-052-3390, v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo v
dveh izvodih ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Slovenska razvojna družba, d.d., Du-

najska 160, Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Peko INDE, d.o.o., Cesta Ste Marie

aux Mines 5, Tržič,
– PGP, d.o.o., Cesta Ste Marie aux

Mines 5, Tržič,
– Mirjana Eržen, Kovorska 49, Tržič –

predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 4. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 4. 2001

St 27/2001 S-46556
To sodišče je s sklepom opr. št. St

27/2001 z dne 2. 4. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Oskrbni center
Trgovska družba, d.o.o., Maribor, Sveto-
zarevska 10.

Odslej se dolžnikova firma glasi Oskrbni
center Trgovska družba, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Svetozarevska 10, njegova matič-
na številka je 5399297, šifra dejavnosti pa
51.700.

Za stečajno upraviteljico je določena
Dragica Razboršek, zaposlena pri Finea
Holding, d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.
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Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 7.
2001 ob 9. uri, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 2. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2001

St 105/2000 S-46557
To sodišče je s sklepom opr. št. St

105/2000 z dne 2. 4. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostoj-
nim podjetnikom Ivanom Babičem s firmo
Ivan Babič, s.p., Varjenje, rezanje in ob-
delava drobnih kovinskih predmetov,
Ruše, Falska cesta 5, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vre-
dnosti in ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2001

St 94/2000 S-46558
To sodišče je s sklepom opr. št. St

94/2000 z dne 2. 4. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Eferl & Co., Razvojni biro, d.o.o., Mari-
bor, Loška 13, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2001

St 70/2000 S-46559
To sodišče je s sklepom opr. št. St

70/2000 z dne 2. 4. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
ŽE ŽE Trade, d.o.o., Maribor, Vinogra-
dniška pot 26, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2001

St 42/99 S-46667
To sodišče je s sklepom St 42/99, dne

4. 4. 2001 ustavilo postopek prisilne po-
ravnave in začelo stečajni postopek nad dol-
žnikom Come 2 Us, d.d., Celovška 206,
Ljubljana, matična številka: 5522919, ši-
fra dejavnosti: 24.200.

Za stečajnega upravitelja se imenuje do-
sedanji upravitelj prisilne poravnave Štefan
Veren.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

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

tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 7. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2001

St 7/2001 S-46846
To sodišče je s sklepom St 7/2001 z

dne 5. 4. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kovel Podjetje za razvoj,
izdelavo in montažo kovinskih, elektro
in plastičnih izdelkov, Partizanska cesta
2, Dol pri Hrastniku, matična številka
5305039, šifra dejavnosti 52.740.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 7. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 5. 4.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2001

St 17/2001 S-46847
To sodišče je s sklepom St 17/2001

dne 5. 4. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Brest tapetništvo Podjetje
za proizvodnjo in promet pohištva,
d.o.o., Podskrajnik 18, Cerknica, matič-
na številka 5452511, šifra dejavnosti
11.001.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 7. 2001 ob 12.20, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 4.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2001

St 15/2001 S-46848
Začne se stečajni postopek zoper dol-

žnika Kompas hoteli Slovenj Gradec,
d.d., Glavni trg 43, matična številka
5001285, šifra dejavnosti 55.111.

Odslej se firma dolžnika glasi: Kompas
hoteli Slovenj Gradec, d.d., Glavni trg 43, –
v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se postavi mag.
Boris Kastivnik, univ. dipl. ekonomist, Navr-
ški vrh 3c, Ravne na Koroškem.

I. narok za preizkus terjatev bo dne 4. 7.
2001 ob 9. uri v sobi št. 38 tega sodišča.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ
30.000 SIT.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 6. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 4. 2001

St 79/2000 S-46849
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Lesnina LGM, d.o.o., Ljub-
ljana, Parmova 53, za dne 15. 5. 2001 ob
10.30 v sobi 352/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2001

St 38/2000-43 S-46863
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 38/2000 na seji senata dne 5. 4.
2001 sprejelo naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Loren-
ci -L- Trebnje, Podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino, storitve in proizvodnjo,
d.o.o. – v stečaju, Trebnje, Jezero bb se
zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik Lorenci -L- Trebnje Podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, storitve in proizvodnjo
d.o.o. – v stečaju, Trebnje, Jezero bb, izbri-
še iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 4. 2001

St 40/2000-23 S-46864
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 40/2000 sklep z dne 6. 4. 2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: NIXI

TRADE, Mednarodna trgovina in tran-
sport, d.o.o., Podlog 8/b, Šempeter, se
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zaključi, v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Zoper ta sklep se upniki pritožijo v roku
15 dni po objavi tega sklepa o zaključku.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: NIXI TRADE, Med-
narodna trgovina in transport, d.o.o., Pod-
log 8/b, Šempeter, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 4. 2001

St 64/2000 S-46865
To sodišče je s sklepom opr. št. St

64/2000 z dne 5. 4. 2001 na podlagi prve-
ga odstavka 99. člena ZPPSL začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Veli Imero-
vič, s.p., Kidričeva 67, Škofja Loka in ga
z istim sklepom takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti tega sklepa se nave-
deni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 4. 2001

St 4/2001 S-46866
To sodišče je s sklepom opr. št. St

4/2001 z dne 5. 4. 2001 na podlagi prve-
ga odstavka 99. člena ZPPSL začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Darmar les,
predelovalna dejavnost, trgovina in po-
slovne storitve, d.o.o., Češnjica 4/a, Že-
lezniki, matična številka: 586859, šifra de-
javnosti: 52440 in ga z istim sklepom tudi
zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 4. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00034 IZ-4198
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00034, ki ga je dne 16. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju v mansardi z oz-
nako št. Em, v izmeri 47,17 m2, ki vključuje
shrambo z oznako Em, v izmeri 4,97 m2 in
podstrešje v izmeri 44,02 m2, ki se nahaja-
jo v poslovno-stanovanjskem objektu na Vi-
ru, na južnem delu parc. št. 2324 in parc.
št. 2323/5, obe k.o. Domžale, ki je last
dolžnice in zastavitelja, zastavna pravica v
korist upnice Hranilno kreditne službe, p.o.,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 3. 2001

Z 2000/00157 IZ-17246
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00157, ki ga je dne 13. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju v

Domžalah, Ljubljanska 76, št. 51, v VIII.
nadstropju stanovanjskega bloka, na parc.
št. 3868, k.o. Domžale, ki obsega 1 sobo,
1 kuhinjo, 1 kopalnico z WC, 1 predpro-
stor, 1 loggio in klet s skupno uporabno
površino 43,50, ki je last dolžnika, zastavna
pravica v korist upnika Ministrstva za finan-
ce, Davčne uprave RS, Davčnega urada
Ljubljana, Izpostava Domžale, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,230.740,20
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 12. 2000

Ig 40/97 IZ-4120
Opravi se rubež nepremične v dobro

upnika T.P. Kajbič, d.o.o., zaradi plačila
denarne terjatve dolžnika Boruta Sili s.p., v
višini 3,815.999 SIT s pp, in sicer na 1/2
idealnega lastninskega deleža na stanova-
nju v pritličju na naslovu Zikova 12, Kam-
nik, št. 2/P, v izmeri 62,61 m2, v objektu
C1 K2, ležečem na parc. št. 745/1,
746/2, 747/2, 746/3 in 747/4, k.o.
Kamnik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 3. 2001

Z 01/00015 Z-4193
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni

zadevi upnice Nove kreditne banke Mari-
bor, d.d., proti dolžniku ZAAL, Zavaroval-
ni posli d.o.o., Kraigherjeva 19a, Lenart,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce v znesku 30,000.000 SIT s pripadki
razvidnimi iz notarskega zapisa in spora-
zuma o zavarovanju denarne terjatve na
nepremičnini dolžnika, ki ni vknjižena v
zemljiški knjigi, na podlagi z opr. št. Z
01/00015 z dne 7. 3. 2001 in na podlagi
četrtega odstavka 254. člena zakona o
izvršbi in zavarovanju, razglaša zapisnik o
rubežu nepremičnine dolžnika, ki ni vknji-
žena v zemljiško knjigo tukajšnjega sodi-
šča, in sicer:

– lokala št. 2, v skupni izmeri 44,35 m2,
ki sestoji iz poslovnega prostora, v izmeri
36,85 m2, skladišča v izmeri 3,75 m2 in WC
s predprostorom v izmeri 3,75 m2,

– lokala št. 3, v skupni izmeri 60,39 m2,
ki sestoji iz poslovnega prostora v izmeri
47,97 m2, skladišča v izmeri 7,86 m2 in WC
s predporostorom v izmeri 4,65 m2.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 27. 3. 2001

Z 99/01160 IZ-2992
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01160 z dne 24. 11. 1999,
je bil lokal št. 6 v nadstropju, v objektu
malega gospodarstva M-10 na Zaloški cesti
v Ljubljani, v izmeri 64,44 m2, parc. št.
371/8, 371/11 in 1539, vse k.o. Slape, ki
je last dolžnika Bavec & Co., d.n.o., Puter-
lejeva 51, Ljubljana, z dnem 1. 2. 2000
zarubljen v korist upnice Zavarovalnice Ma-
ribor, d.d., Cankarjeva ul. 3, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
112.353,20 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2000

Z 2000/01362 IZ-1688
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01362 z dne 31. 7. 2000,
je bilo stanovanje št. 4, v izmeri 69,29 m2 in
temu stanovanju pripadajoči delež na sku-
pnih prostorih, delih in napravah hiše ter fun-
kcionalnih zemljiščih, ki stoji na parc. št.
1911, vl. št. 1490, k.o. Zg. Šiška, ki je last
dolžnika Nedeljkov Savo, Zofke Kvedrove 4,
Ljubljana, z dnem 12. 9. 2000 zarubljeno v
korist upnice Republike Slovenije, Ministrs-
tva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega
urada Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 7,869.089,20 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2001

Z 2000/01773 IZ-1694
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01773 z dne 8. 12. 2000,
je bilo štirisobno stanovanje v V. nadstropju
hiše na Štefanovi 1, Ljubljana, št. 501, po-
vršine 131,06 m2, vl. št. 1214, parcela
2848, k.o. Ajdovščina, ki je last dolžnika
Blaha Roberta, Štefanova 1, Ljubljana, do
1/2, z dnem 19. 1. 2001 zarubljeno v ko-
rist upnice Republike Slovenije, Ministrstva
za finance, Davčne uprave RS, Davčnega
urada Ljubljana, Izpostava Ljubljana Mo-
ste-Polje za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,118.775,25 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2001

Z 2001/00260 IZ-3491
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00260, ki ga je dne 7. 3. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanov-
ljena na stanovanju št. 4, v izmeri 90,72 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske stav-
be Archinetova 3 v Ljubljani, ki je last zastavi-
teljev, na podlagi soinvestitorske pogodbe z
dne 16. 12. 1983, sklenjene z Zavodom za
izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring, kot so-
investitorjem ter na podlagi menjalne pogod-
be, ki sta jo dne 22. 10. 1990 sklenila zasta-
vitelja in Marija ter Marko Brodnik iz Archine-
tove 3 v Ljubljani, zastavna pravica v korist
upnika A Agaton, d.o.o., Škrabčev trg 32,
Ribnica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,932.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2001

Z 2001/00107 IZ-4088
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00107, ki ga je dne 14. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 19, v skupni izmeri 64,84 m2, ki se
nahaja v 5. nadstropju stanovanjskega blo-
ka, Celovška 142, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 140/34, vl. št. 3540, k.o. Zg.
Šiška, ki je last zastaviteljice, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 6. 5. 1993 in
aneksa št. I z dne 20. 12. 2000, sklenjenih
s prodajalko Republiko Slovenijo – Mini-
strstvom za obrambo, zastavna pravica v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 27.340 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2001
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Z 2001/00106 IZ-4105
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2001/00106, ki ga je dne 7. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvoinpolsobnem stanovanju št.
8, v III. nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, na naslovu Polanškova 8, ki sestoji
iz 2,5 sob, kuhinje, sanitarij, shrambe, bal-
kona, terase in drugih prostorov, v skupni
površini 78,68 m2, ter solastninskim dele-
žem na vseh skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah stanovanjskega bloka, ki stoji
na parc. št. 241/14, 241/5 in 147/1, k.o.
Črnuče, ki je last zastaviteljev, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991, skle-
njene s prodajalko Republiko Slovenijo, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
120,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2001

Z 2001/00184 IZ-4149
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2001/00184, ki ga je dne 16. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v IV.
nadstropju poslovne stavbe na naslovu Du-
najska c. 51 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
1937/2, vpisani v vl. št. 857, k.o. Beži-
grad, ki v naravi predstavlja poslovni prostor
št. 14 d, v neto izmeri 139,83 m2, s pripa-
dajočim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah celotne stavbe in znaša
381/10000, kakor tudi sorazmernem delu
stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene s prodajalcem Unitex, tr-
govina, d.d., Ljubljana, dne 15. 12. 2000,
zastavna pravica v korist upnice Factor ban-
ke, d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
18,282.828,30 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2001

Z 2000/01142 IZ-1275
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01142 z dne
12. 1. 2001, je bila ustanovljena na enoso-
bnem stanovanju št. 24, v II. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Kidričeva uli-
ca 9/č, v skupni izmeri 43,52 m2, ki stoji na
parceli št. 125, vpisano pri vl. št. k.o. Tezno
in za katero še ni izvedena etažna lastnina,
ter je do celote v lasti dolžnice oziroma
zastaviteljice Stojanke Kovačević, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 4. 9. 2000,
zastavna pravica v korist upnika Raiffeisen-
bank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse
5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 120.000 ATS v to-
larski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2001

Z 2000/01141 IZ-1276
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01141 z dne
12. 1. 2001, je bila ustanovljena na nevpi-
sanem trisobnem stanovanju št. 4, ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v

Rušah, Industrijska ulica 14, v skupni izmeri
86,10 m2, ki stoji na parc. št. 410/1, vpisa-
no pri vl. št. 1052, k.o. Ruše, za katero še
ni izvedena etažna lastnina in je do celote v
lasti dolžnika oziroma zastavitelja Ignaca-Fri-
derika Frešerja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 29/96 z dne 28. 5. 1996,
zastavna pravica v korist upnika Raiffeisen-
bank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse
5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 170.000 ATS v to-
larski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2001

Z 2000/01033 IZ-3479
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01033 z dne 6. 3.
2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika Stipa
Šolaje, stan. Plintovec 9/d, Zgornja Kungo-
ta, ki ga zastopa odvetnik Janko Jerman iz
Maribora, proti dolžniku in zastavitelju Indi-
go, trgovina in storitve, d.o.o., Plintovec
9/d, Zgornja Kungota, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika, v višini
100,000.000 SIT s pripadki, zarubljeno na
naroku dne 6. 3. 2001, in sicer nepremič-
nina, stoječa na parc. št. 1198/1, poslovni
prostor – Prodajalna Drogerija, Partizanska
cesta 3-5, Maribor, pripisano pri vl. št.
1062, k.o. Maribor-grad, ki je last dolžni-
ka-zastavitelja Indigo, trgovina in storitve,
d.o.o., Plintovec 9/d, Zgornja Kungota, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 11.
1999, vse v korist upnika Stipa Šolaje, stan.
Plintovec 9/d, Zgornja Kungota.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2001

Z 2001/00090 IZ-3483
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2001/00090 z dne 6. 3.
2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika RAP,
Raiffeisen Leasing, d.o.o., Masarykova 17,
Ljubljana, ki ga zastopa notar Miloš Lešnik
iz Lenarta, proti dolžnikoma in zastavitelje-
ma Igorju Gorjupu in Adrijani Mikl, oba Gori-
ška ulica 9, Maribor, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 30.000 DEM s
pripadki, v tolarski protivrednosti, zarublje-
no na naroku dne 6. 3. 2001, in sicer dvo-
sobno stanovanje št. 7, v I. nadstropju več-
stanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška uli-
ca 9, v skupni izmeri 62,29 m2, ter sola-
stništvo pripadajočega dela zemljišča na
katerem stoji stavba, funkcionalnega zemlji-
šča ter skupnih prostorov, delov in naprav
stavbe, ki služijo stavbi kot celoti, na parc.
št. 178, k.o. Sp. Radvanje, ki je last dolžni-
kov in zastaviteljev Igorja Gorjupa in Adrija-
ne Mikl, na podlagi kupoprodajne pogodbe
za stanovanje z dne 11. 9. 2000, vse v
korist upnika RAP, Raiffeisen Leasing,
d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2001

Z 2001/00089 IZ-3484
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2001/00089 z dne 6.
3. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika
RAP, Raiffeisen Leasing, d.o.o., Masaryko-
va 17, Ljubljana, ki ga zastopa notar Miloš

Lešnik iz Lenarta, proti dolžniku in zastavite-
lju Asipi Bari, stan. Židovska steza 3, Ljub-
ljana, oziroma začasno Cesta proletarskih
brigad 59, Maribor, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 50.000 DEM s
pripadki, v tolarski protivrednosti, zarublje-
no na naroku dne 6. 3. 2001, in sicer po-
slovni lokal št. 4a, v pritličnem delu in v
kletnem delu stanovanjske zgradbe v Mari-
boru, Ulica Staneta Severja 5/B, Nova vas,
objekt A, ki se nahaja na parc. št. 1615/2,
1616/3 in 1621/1, k.o. Sp. Radvanje, v
skupni izmeri 42,30 m2, v pritličju in v izmeri
56,60 m2, v kleti ter s pravico souporabe
skupnih delov in funkcionalnega zemljišča,
ki je last dolžnika in zastavitelja Asipi Bari,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8.
11. 2000, vse v korist upnika RAP, Raiffei-
sen Leasing, d.o.o., Masarykova 17, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2001

Z 2001/00190 IZ-4087
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št.
SV 176/2000 z dne 6. 3. 2001 in sklepom
o zavarovanju, opr. št. 2001/00190 z dne
13. 3. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega
stanovanja št. 2, v izmeri 60,60 m2, v pritličju
v I. vhodu, s kletnim prostorom v 2. kleti, št.
2/I, velikosti 6,19 m2, v stanovanjski hiši ob
Dalmatinski ul. v Mariboru, ki je locirana na
parceli št. 2003, k.o. Tabor in je last dolžni-
ka-zastavitelja Šturbej Stanislava, s.p., Bo-
hovska 11, Hoče, kar je razvidno iz pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 23. 11. 1999, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Proban-
ke, d.d., Gosposka 23, Maribor, na podlagi
sporazuma strank v zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2001

In 2000/00293 IZ-4091
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 2000/00293
z dne 30. 8. 2000, je bilo v izvršilni zadevi
upnice Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa od-
vetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bo-
gataj iz Ljubljane, proti dolžniku Robertu
Čerčetu, stan. Praprotnikova 10, Maribor,
zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
3,751.595,80 SIT s pripadki, zarubljeno
dne 1. 3. 2001, dvosobno stanovanje s
pritiklinami, v I. nadstropju desno od stopni-
šča, na naslovu Praprotnikova 10, Maribor.
Stanovanje se nahaja v večstanovanjski hi-
ši, stoječi na parc. št. 393, pripisani k z.k.
vložku št. 144, k.o. Maribor-Grad, ki je v
lasti dolžnika do 1/2, v korist upnice Kreko-
ve zavarovalnice, d.d., Ciril Metodov trg 1,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2001

In 2000/00291 IZ-4092
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 2000/00291
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z dne 18. 9. 2000, je bilo v izvršilni zadevi
upnice Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa od-
vetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bo-
gataj iz Ljubljane, proti dolžnici Petri Ovčar,
stan. Bezena 3b, Ruše, zaradi izterjave de-
narne terjatve v znesku 2,731.750,30 SIT
s pripadki, zarubljeno dne 1. 3. 2001, in
sicer stanovanje na naslovu Meljska cesta 9
v Mariboru, v skupni izmeri 47,05 m2 in se
nahaja v I. nadstropju stanovanjskega ob-
jekta, ki stoji na parceli št. 475, vl. št. 26,
k.o. Melje in ga je dolžnica pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29.
1. 1997, v korist upnice Krekove zavaroval-
nice, d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2001

Z 2001/00188 IZ-4095
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št.
SV 190/01 z dne 1. 3. 2001 in sklepom o
zavarovanju, opr. št. 2001/00188 z dne
12. 3. 2001, odredilo rubež nepremičnin,
ki niso vpisane v zemljiško knjigo, označe-
nih s:

– številko II-1, v izmeri 93,49 m2,
– številko II-2, v izmeri 82,64 m2 in
– številko II-3, v izmeri 61,21 m2,
ki se nahajajo v II. nadstropju poslovne

stavbe v Mariboru, Partizanska 36, zgraje-
ne na parc. št. 1142/2, pripisani zemlji-
škoknjižnemu vložku št. 521, k.o. Maribor
grad ter

– številko M-1, v izmeri 39,77 m2 in
– številko M-2, v izmeri 96,75 m2,
ki se nahajata v mansardi poslovne stav-

be v Mariboru, Partizanska 36, zgrajene na
parc. št. 1142/2, pripisani zemljiškoknjiž-
nemu vložku št. 521 k.o. Maribor grad,

last dolžnika-zastavitelja, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 6. 2. 2001,
sklenjene med njim kot kupcem in Igorjem
Knezom kot prodajalcem in na podlagi do-
datka številka 1 z dne 27. 2. 2001, k prej
navedeni prodajni pogodbi, sklenjeni med
dolžnikom-zastaviteljem Protect Infra,
d.o.o., kot kupcem in med Igorjem Knezom
kot prodajalcem, v korist upnice Poštne ban-
ke Slovenije, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, na podlagi sporazuma strank, v
zavarovanje denarne terjatve upnika v višini
526.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2001

Z 2000/00014 IZ-4218
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske
Sobote, v skladu s sklepom o zavarovanju,
opr. št. Z 2000/00014 z dne 5. 2. 2001,
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, proizvodno-poslovnega
prostora v neto površini 352,90 m2, ki se
nahaja v rastru G, med osmi 26-29 ob se-
vernem vhodu v objekt Avtobusnega termi-
nala ob Mlinski cesti v Mariboru, last dolžni-
ce Pomurke, mesne industrije, d.d., Mur-
ska Sobota, na podlagi prodajne pogodbe

št. 1 POM/AT z dne 24. 5. 1990, sklenje-
ne s prodajalcem Gradis, gradbeno podje-
tje Maribor, p.o., v zavarovanje denarne ter-
jatve upnice Pomurske banke, d.d., Murska
Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, v višini 50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2001

Z 24/2001 IZ-4110
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 24/2001-3, ki ga je dne 15. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v stanovanj-
ski hiši v Beltincih, Ravenska 5, v skupni
izmeri 57,20 m2, ki stoji na parc. št. 1705,
k.o. Beltinci, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja, sklenjene dne 12. 2. 1992 s prodajal-
cem Občino Murska Sobota, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove kreditne banke Mari-
bor, d.d., Podružnica Ptuj, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 3. 2001

Z 145/2000 IZ-4112
Na podlagi sklepa opr. št. Z 145/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno sodi-
šče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na
parc. št. 637/3, v izmeri 2.842 m2, parc. št.
621/6, v izmeri 165 m2, parc. št. 621/17, v
izmeri 277 m2 ter solastninskem deležu
50,6428%, parc. št. 621/2, pot, v izmeri
3.729 m2, do 1/2, vse k.o. Miren, ki jih je
dolžnik Intra Lighting, d.o.o., Miren, Miren
137/b, pridobil na podlagi kupne pogodbe z
dne 15. 4. 1996 od prodajalca Ciciban,
d.o.o., Miren, v stečaju, ki je last dolžnika,
zastavna pravica v korist upnice Banke Vipa,
d.d., Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2001

Z 161/2000 IZ-4113
Na podlagi sklepa opr. št. Z 161/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na dvosobnem stanovanju št. 5, v I. nad-
stropju stanovanjskega objekta na Prvomaj-
ski 4 v Novi Gorici, v izmeri 62,67 m2, s
pripadajočim stavbnim in funkcionalnim
zemljiščem, ki ga je zastavitelj Vlado Gril iz
Nove Gorice, Prvomajska 4, pridobil na pod-
lagi menjalne pogodbe z dne 22. 6. 1994,
sklenjene z Đokič Miroslavo iz Nove Gori-
ce, Prvomajska 4, overjene pred Temeljnim
sodiščem v Novi Gorici, Enota v Novi Gori-
ci, pod OV 3786/94 z dne 22. 6. 1994, ki
je last zastavitelja Vlada Grila, Prvomajska
4, Nova Gorica, zastavna pravica v korist
upnice Banke Vipa, d.d., Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
GO-SAD, Mednarodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 28, v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2001

Z 12/2001 IZ-4114
Na podlagi sklepa opr. št. Z 12/2001, ki

ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno sodišče

v Novi Gorici, je bila ustanovljena na poslov-
nih prostorih v pritličju objekta B-8/1, na
območju MMP Vrtojba, s parc. št. 1171/2,
in sicer en element skladišča od osi C-D, v
izmeri 180 m2, označeno s št. 4B in obkro-
ženo z rdečo barvo, s trajno pravico uporabe
zemljišča, vpisanega v popisnem listu A, po-
doddelku A1/1, pri z.k. vložku E5, k.o. Vrtoj-
ba in skupnih delih stavbe, ki so vpisani v
listu A1/2, v istem z.k. vložku, vložek št. E5,
list B6, k.o. Vrtojba, ki jih je dolžnik Nemec
Davorin, s.p., Bimed, Šempeter pri Gorici,
Pod Lazami 122, Vrtojba, pridobil na podlagi
pogodbe o prodaji dela skladiščnih prosto-
rov, v objektu B8/1 na MMP Vrtojba z dne
12. 10. 2000 od prodajalca Primorje Ex-
port, Prosta in carinska cona, p.o., Nova
Gorica, v stečaju, ki je last dolžnika, zastavna
pravica v korist upnice Banke Vipa, d.d., No-
va Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2001

Z 172/2000 IZ-4115
Na podlagi sklepa opr. št. Z 172/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru v ocenjeni velikosti
73,08 m2, ki se nahaja v pritličju objekta v
Desklah, Srebrničeva 20, ki ga je dolžnica
pridobila na podlagi pogodbe št. 1551 z
dne 7. 11. 2000, sklenjene s prodajalcem
Mercator – Goriška, Trgovina in storitve,
d.d., Nova Gorica, Gregorčičeva 19, over-
jene pri notarki Evi Lučovnik iz Nove Gori-
ce, pod Ov 3618/2000, ki je last dolžnice
Zvezdane Križman, s.p., Žensko frizerstvo
Deskle, Srebrničeva 20, zastavna pravica v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2001

Z 171/2000 IZ-4116
Na podlagi sklepa opr. št. Z 171/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na trgovsko poslovnem lokalu v ocenjeni
velikosti 78,48 m2, ki se nahaja med osjo F
in G, od linije 1 do linije 5, z oznako P.6.1.A,
P.6.1.B in P.6.1.C ter priročnega skladišča
v kleti, v ocenjeni velikosti 33,44 m2, ki se
nahaja med osjo B in C, od linije 15 do linije
16, z oznako K.5.1 in T.5.2, ki jih je dolžnik
pridobil na podlagi pogodbe št. 07 z dne
19. 3. 1997 ter aneksa k pogodbi z dne
18. 4. 1997 in aneksa z dne 12. 5. 1997,
od prodajalca Electa Inženiring, d.o.o., Me-
stni trg 8, Ljubljana, ki je last dolžnika Davi-
da Delfarja, s.p., Foto Fantasy Nova Gori-
ca, Ul. Tolminskih puntarjev 4, Nova Gori-
ca, zastavna pravica v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT
in 14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2001

Z 160/2000 IZ-4117
Na podlagi sklepa opr. št. Z 160/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
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sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na solastninskem deležu do 63/100 parc.
št. 637/4, kar predstavlja 1.850 m2, parc.
št. 621/16, v izmeri 219 m2, parc. št.
621/15, v izmeri 297 m2 ter solastninske-
ga deleža 50,6428%, parc. št. 621/2, pot,
do 1/2, vse k.o. Miren, ki jih je dolžnik
EPI-PACK Consulting, oprema in materiali
za pakiranje, d.o.o., Miren, Miren 137/b,
pridobil na podlagi kupne pogodbe z dne
15. 4. 1996, sklenjene s prodajalcem Cici-
ban, d.o.o., Miren, v stečaju, zastavna pra-
vica v korist upnice Banke Vipa, d.d., Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 26,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2001

Z 2001/00394 IZ-4090
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve, opr. št. Z
2001/394 z dne 9. 3. 2001, je na:

– poslovnem prostoru v I. nadstropju po-
slovne hiše na Kočevarjevi 2 v Novem me-
stu, v izmeri 27,74 m2, ki ga je dolžnik
Volar, d.o.o. Novo mesto, Kočevarjeva 2,
pridobil po prodajni pogodbi št. 30-18-97 z
dne 4. 4. 1997, sklenjeni s podjetjem Real
d.o.o. Novo mesto, kot prodajalcem in dol-
žnikom kot kupcem,

– poslovnem prostoru v kleti poslovne
hiše na Kočevarjevi 2, v Novem mestu, v
izmeri 78,05 m2, ki ga je dolžnik Volar d.o.o.
Novo mesto, Kočevarjeva 2 pridobil po pro-
dajni pogodbi št. 30-24-97 z dne 23. 12.
1997, sklenjeni s podjetjem Real d.o.o. No-
vo mesto, kot prodajalcem in dolžnikom kot
kupcem, oba s solastninsko pravico na fun-
kcionalnem zemljišču hiše, parc. št. 220/1,
vpisana v vl. št. 1264, k.o. Novo mesto in
parc. št. 214/2, vpisana v vl. št. 814, k.o.
Novo mesto,

z rubežem pridobljena zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.
Ljubljana, za znesek 10,000.000 SIT s pp,
razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovnju
proti dolžniku.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 2001

Z 32/2001 IZ-4089
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Ne-
venke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
65/2001 z dne 5. 3. 2001, zaradi zavaro-
vanja upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini v lasti zastavitelja,
zarubi trisobno stanovanje št. 12, v objektu
št. 28, v izmeri 81,45 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi z naslovom Liminjanska
85, Lucija, s pripadajočo garažo in kletjo,
kar je zastavitelj pridobil s pogodbo o priz-
nanju lastninske pravice na nepremičnini,
sklenjeno dne 25. 9. 2000 z Nevenko Dro-
le iz Portoroža, Liminjanska cesta 85 v obli-
ki notarskega zapisa pri notarki Mojci Tav-
čar Pasar, pod opr. št. SV 369/00, dne
25. 9. 2000.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 3. 2001

II R 365/99 IZ-4143
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem

sodniku posamezniku Benjaminu Aueru, na

podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 489/99 z dne 19. 10.
1999, v izvršilni zadevi predlagateljev, upni-
ce Nove kreditne banke Maribor, d.d., Po-
družnica Ptuj, ki jo zastopa Stanka Greifo-
ner iz Ptuja in dolžnica, ki je hkrati zastavite-
ljica Verica Šućur, v postopku za zavarova-
nje denarne terjatve z zastavno pravico na
premičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 21. 10. 1999 sklenilo:

na podlagi navedenega notarskega zapi-
sa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Nove kreditne banke, d.d., Maribor, Po-
družnica Ptuj, do dolžnice Verice Šućur,
roj. 22. 2. 1961, stanujoča Ul. 25. maja št.
10, Ptuj, v višini 10,000.000 SIT s pp, po
pogodbi o dolgoročnem posojilu, sklenje-
nim med upnikom in dolžnico, št.
99014/63 z dne 18. 10. 1999, dovoli in
odreja popis stvari v korist upnika, ki so last
dolžnice, in sicer poslovnega prostora de-
sno od vhoda, v pritličju, poslovno-stano-
vanjskega objekta ob Potrčevi cesti na Ptu-
ju, zgrajen na parc. št. 1436/2, 1436/5,
1436/6, 1437 in 1438/2, k.o. Ptuj, kate-
rega lastnica je dolžnica, na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene med Peronk Petek
d.n.o. iz Ptuja, kot prodajlcem in dolžnico
kot kupcem z dne 6. 10. 1999.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na nepremičninah.

S pravnomočnostjo tega sklepa pridobi
upnik pravico prepoved otujitve in obreme-
nitve na navedenem poslovnem prostoru.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 10. 1999

Z 2000/00031 IZ-4096
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00031, ki ga je dne 22. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Sevnici, je bil po-
slovni lokal A, na Planinski 5 v Sevnici, v
pritličju, na parc. št. 30/11, 29/2 in 871/9,
vse vl. št. 190, k.o. Šmarje, s pripadajočimi
upravičenji in dolžnostmi do celotne stavbe
oziroma njenih skupnih delov, vse v obsegu
solastninskega deleža do 114/1000, ki je
last dolžnika BOMBI, XXL JEANS & CA-
SVAL, Franc Špan s.p., zarubljen v korist
upnice Dolenjske banke, d.d. Novo mesto,
Seidlova 3, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 26. 2. 2001

Z 54/2000 IZ-4086
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 54/2000-6, ki ga je dne 1. 2. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Trebnjem, je bila ustanov-
ljena zastavna pravica v korist upnice SKB
banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pripadki, na dvosobnem
stanovanju v Novem mestu, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku Bršljin 44, ki stoji na
parceli št. 5/9, vl. št. 1167, k.o. Bršljin in je
v lasti Janeza in Danice Štrukelj, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene med Republi-
ko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo in Ja-
nezom ter Danico Štrukelj, dne 16. 3. 1993.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 2. 2001

Z 161/2000 IZ-4159
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnika Pombe, družba za storitve, inženi-
ring in trgovino, d.o.o., Glavni trg 17b, Ma-
ribor, do dolžnika podjetja B.T.M., d.o.o.,
Podvrh 28, Mozirje, je bila po sklepu na-
slovnega sodišča, opr. št. Z 161/2000 z
dne 23. 10. 2000, za zavarovanje denarne
terjatve upnika do dolžnika v višini
89,698.693,30 SIT s pp, v korist upnika,
ustanovljena zastavna pravica na stanovanj-
ski hiši, na naslovu Podvrh 28, Mozirje, ki
še ni vpisana v zemljiški knjigi in stoji na
parc. št. 434/12, vpisani v vl. št. 817, k.o.
Mozirje, ki je v lasti zastaviteljev Franja in
Jožice Bartolac, vsakega do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 16. 3. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 1996/00216 IZ-4188
To sodišče je po okrajni sodnici Sonji

Železnik v izvršilni zadevi upnice Banke Ko-
per, d.d., Pristaniška 14, Koper, proti dol-
žniku Domoniku Lipniku, Rozmanova 24/a,
Ilirska Bistrica, sedaj neznanega bivališča,
zaradi izterjave 230.724,40 SIT s pp, v smi-
slu 5. točke drugega odstavka 82. člena
zakona o pravdnem postopku sklenilo:

dolžniku Lipnik Domoniku, Rozmanova
24/a, Ilirska Bistrica, sedaj neznanega bi-
vališča, se postavi začasni zastopnik Alek-
sander Ternovec, notar iz Ilirske Bistrice.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima zakoniti zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 3. 2001

II P 145/98 SR-40
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Zorice Despotovič,
Cesta v Gorice 139, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Đuragić-Sotlar iz Ljublja-
ne, proti toženim strankam Ratku Mršiču,
Kristanova 4, Ljubljana ter Ramu Hasimovi-
ču, Cesta v Gorice, Ljubljana in Feridi Hasi-
movič, Cesta v Gorice, Ljubljana, ki ju za-
stopa Ivan Markovič, odvetnik v Ljubljani,
zaradi razveljavitve kupoprodajne pogodbe,
dne 16. 11. 2000 sklenilo:

prvotoženi stranki Ratku Mršiču se kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Matjaž
Kušar, Ježica 27, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal prvotože-
no stranko, dokler ne bosta tožena stranka
ali njen pooblaščenec nastopila pred sodi-
ščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne
bo postavil skrbnika.

Tožeča stranka Zorica Despotovič je dol-
žna v roku 15 dni založiti stroške za postavi-
tev začasnega zastopnika v znesku 90.000
SIT, ki ga je dolžna plačati na žiro račun
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Okrožnega sodišča v Ljubljani, št.
50100-695-45559.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

II 99/02237 SR-4128
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

izvršilni zadevi opr. št. II 99/02237, na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15.
členom zakona o izvršbi in zavarovanju, v
zadevi upnice Dolenjske banke, d.d., Sei-
dlova 3, Novo mesto, ki jo zastopa odvetnik
Franc Pipan iz Sevnice, zoper dolžnico Va-
lerijo Germ, nazadnje stanujočo Breg 25,
Žužemberk, sedaj neznanega bivališča, za-
radi izterjave 42.308 SIT s pp, zaradi ne-
možnosti vročitve sodnih pisanj dolžnici po-
stavilo začasnega zastopnika Nikolo Padev-
skega iz Novega mesta, Jerebova 18.

Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnice v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi njeno prebivališče oziroma
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 3. 2001

Ig-2001/00108 SR-4214
To sodišče je po okrajni sodnici Fračiški

Fišer, v izvršilni zadevi upnika SZT d.o.o.,
Cesta v Kleče 12, Ljubljana, zoper dolžnico
Darjo Perše s.p., nazadnje stan. Podgorje
12a, Podgorje pri Slovenj Gradcu, zaradi
izterjave 56.227,50 SIT s pp, dne 29. 3.
2001 sklenilo:

dolžnici Darji Perše s.p., nazadnje sta-
nujoči Podgorje 12a, Podgorje pri Slovenj
Gradcu, sedaj neznanega bivališča, se v
izvršilnem postopku, ki se vodi pod opr. št.
Ig 2001/00108, kot začasna zastopnica
postavi Helena Hrovat, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem, oziroma dokler ji skrb-
stveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 3. 2001

Oklici dedičem

II D 444/94 OD-4125
V zapuščinski zadevi po pok. Židan Ma-

riji, roj. Kljun, hčeri Gregorja, roj. 17. 5.
1907, umrli 3. 2. 1993, nazadnje stanujoči
v Ljubljani, Agrokombinatska c. št. 21, drž.
Republike Slovenije, bi v poštev za dedova-
nje kot zakonita dedinja prišla tudi nečaki-
nja Klun Mary, neznanih osebnih podatkov
ter neznanega bivališča v Združenih drža-
vah Amerike.

Sodišče poziva dedinjo oziroma njene
pravne naslednike, da se v roku enega leta po
objavi tega oklica prijavijo sodišču kot dediči,
ker bo po poteku oklicnega roka sodišče na-
daljevalo zapuščinski postopek in zadevo za-
ključilo v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2001

Oklici pogrešanih

N 1/2001 PO-4123
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na pre-

dlog Silve Mesarič, Gornja Bistrica 2, 9232
Črenšovci, v teku postopek za razglasitev za
mrtvega Gjerek Ivana, roj. 27. 8. 1912, na-
zadnje stanujočega na Gornji Bistrici 2.

Pogrešanega zastopa skrbnica Rufina
Kustec, roj. 27. 3. 1923, Gornja Bistrica
160, 9232 Črenšovci.

Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skrbnici
ali predlagateljici v roku 3 mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 15. 3. 2001

N 48/2000 PO-4191
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagateljice Jerončič Zdenke,
Kostanjevica 12, Kanal, ki jo zastopa odv.
Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek za
razglasitev za mrtvega Žnidarčič Emila, ne-
znanega bivališča, zastopanega po skrbnici
Žnidarčič Jožefi, Lovišče 8, Kanal.

O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige za matično območje Anhovo
ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanem, naj to javijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodi-
šče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 3. 2001

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 460/2001 Rg-4254
Družba KARAVANKE, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, Kranj,
d.o.o., s sedežem Oprešnikova 18d,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/456/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Sa-
tler Janez, Oprešnikova 18d, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju dru-
žbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15
dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2001

KRŠKO

Srg 678/99 Rg-2898
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-

log predlagatelja Nenezić Nenada, Cankar-
jeva 1, Brežice, za prenehanje po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe IGRAD, Gradbeni inženiring, d.o.o.,
Brežice, Cankarjeva 1, dne 7. 2. 2000,
objavlja sklep:

Družba IGRAD, Gradbeni inženiring,
d.o.o., Brežice, Cankarjeva 1, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 8. 12. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nenezić Nenad, Cankar-
jeva 1, Brežice, z ustanovitvenim kapitalom
2,188.973 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
2,188.973 SIT prenese v celoti na Nenezić
Nenada.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 2. 2000

LJUBLJANA

Srg 2070/2001 Rg-2523
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog Novak Eve iz Ljubljane, Ger-
bičeva ul. 42, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Prospekt, nepremičnine, go-
stinstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Gerbi-
čeva ul. 44, objavlja sklep:

družba Prospekt, nepremičnine, go-
stinstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Gerbičeva ul. 44, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 1.
2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljici sta Novak Eva, Gerbičeva
ul. 42, Ljubljana in Novak Štefanija, Gerbi-
čeva ul. 44, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,100.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na družbenici Novak Evo in No-
vak Štefanijo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

Srg 3327/2001 Rg-4099
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-

Sodni register
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šče na predlog ustanovitelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe ALPHA TEAM, in-
formacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Bro-
darjev trg 14, objavlja sklep:

Družba ALPHA TEAM, informacijski in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg
14, reg. št. vl. 1/31311/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 2. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Rus Igor, Ljubljana, Bro-
darjev trg 14, Šalej Andrej, Ljubljana, Kri-
vec 8 in Loborec Igor, Ljubljana, Zvonarska
ul. 11, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2001

Srg 3360/2001 Rg-4100
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog ustanovitelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe MILENIUM G & K,
trgovina in storitve, d.o.o., Domžale, Kra-
kovska 4, objavlja sklep:

Družba MILENIUM G & K, trgovina in
storitve, d.o.o., Domžale, Krakovska 4,
reg. št. vl. 1/31503/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
2. 2. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Golob Edvard, Kamnik,
Perovo 18 in Kralj Tomaž, Dob, Ul. 7. avgusta
38, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na oba ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2001

Srg 15686/2000 Rg-4189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog VISLO, vzdrževanje in ser-
vis logistične opreme, d.o.o., Malo Trebe-
ljevo 67, Ljubljana Polje, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe VISLO, vzdrževa-
nje in servis logistične opreme, d.o.o., Ma-

lo Trebeljevo 67, Ljubljana Polje, objavlja
sklep:

VISLO, vzdrževanje in servis logistič-
ne opreme, d.o.o., Malo Trebeljevo 67,
Ljubljana Polje, reg. št. vl. 1/20377/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanovitelja z dne 28. 12. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.

Ustanovitelj je Vovk Igor, Malo Trebeljevo
67, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse preostalo premoženje prevza-
me ustanovitelj.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001

Srg 4196/2001 Rg-4242
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog ELTEH-ELIS, d.o.o.,
Ljubljana, Hacquetova 8, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe ELTEH-ELIS,
d.o.o., Ljubljana, Hacquetova 8, objavlja
sklep:

ELTEH-ELIS, storitve, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Hacquetova 8,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 5. 3. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rudolf Bizaj, Ljubljana, Ptuj-
ska 23, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na Rudolfa
Bizaja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Steklar Omahen, Koprska 102, Ljublja-
na, preklicuje štamiljko pravokotne oblike z
napisom: STEKLAR OMAHEN d.o.o., 1000
LJUBLJANA, Koprska 102, tel.:
01/2573-666;  fax: 01/2573-668.
Ob-46366

Priglasitveni list

Ademoski Mustafa, Dantejeva 2, Izola –
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016085/0634/00-23/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnb-52470

Brodarič Mihael, Ulica Marjana Kozine
54, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/2068/97, izdan dne 1. 4. 1997.
gne-52642

Čuješ Matjaž, Ljubljanska 104, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št.
064/6439/2000. gnb-52370

Gluhar Ana Marija, Alojza Travna 4, Je-
senice, priglasitveni list, opravilna št.
14-0514/94, izdan dne 22. 11. 1994.
gne-52546

Jager Friderik s.p., Ulica Franja Malgaja
5, Šentjur, priglasitveni list, opravilna št.
52-0273/94, izdan dne 30. 5. 1994 pri
DU Celje, izpostava Šentjur pri Celju.
gny-52472

Kodba Franc, Ob železnici 12, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2322/94,
izdan dne 16. 11. 1994. gno-52611

KONJIŠKA KONFEKCIJA d.o.o., Tovar-
niška c. 5, Slovenske Konjice, obrtno dovo-
ljenje, št. 009339/0779/00-61/1995, iz-
dano dne 6. 3. 1995. gnb-52770

Križovnik Slavica, Gorkega ulica 48, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2127-9, izdan dne 14. 10. 1994.
gnj-52687

Orel Dušan, Stična 128, Ivančna Gori-
ca, priglasitveni list, opravilna št.
09-1101/98, izdan dne 1. 6. 1998.
gnw-52774

Pogačnik Cvetka, Na selah 19/a, Dol
pri Hrastniku, priglasitveni list, opravilna št.
10-0038/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gng-52365

Ralić Marjanca s.p., Masarykova 15,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-0035/94, izdan dne 7. 3. 1994.
gng-52765

Rot Darjo, Knezova 11, Ljubljana, prigla-
sitveni list, opravilna št. 25-0451/94, izdan
dne 31. 5. 1994. gnk-52736

Selan Boris, Vrhovci, Cesta XXVIII/16,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-1857/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnh-52368

Štih Albin s.p., Jezero 43, Preserje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 28-1096/94,
mat. št. 5466630, izdan dne 30. 5. 1994.
gnq-52655

Verle Boris, Gregorčičeva 15, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4276/95.
gnz-52371

Vujičić Tihomir, Cesta na Markovec 9,
Koper – Capodistria, priglasitveni list, opra-
vilna št. 17/II/3-2110/96, izdan dne 7. 8.
1996. gnd-52643

Potne listine

Agrež Marija, Na Zelenici 5, Celje, potni
list, št. AA 118328. gnp-52506

Austel Marko, Hrib, Loški potok 59/a,
Loški Potok, potni list, št. BA 528899, izda-
la UE Ribnica. gnh-52618
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Babnik Sonja, Tomačevo 33, Ljubljana,
potni list, št. BA 153423, izdala UE Ljublja-
na. gns-52778

Baćić Mladen, Aljaževa 13, Ljubljana,
potni list, št. AA 972560, izdala UE Ljublja-
na. gng-52515

Balukčić Darija, Zlatnarjeva pot 14,
Kranj, potni list, št. AA 343421. gnc-52469

Barać Tijana, Marčičeva 32, Maribor,
potni list, št. AA 227938. gnj-52212

Bedič Smiljan, Brilejeva 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 101851, izdala UE Ljublja-
na. gns-52628

Bezjak Luka, Aljaževa 12, Maribor, potni
list, št. BA 892982. gnu-52576

Blaž Lijana, Grajenščak 21, Ptuj, potni
list, št. AA 40353. gnw-52574

Bobnar Janez, Cesta J. Bobnarja 11,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
496332. gnz-52396

Brzin Vita, Rjava cesta 31, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 334461, izdala UE Ljubljana.
gnu-52651

Cotić Dominik, Kapusova 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 225568, izdala UE Ljublja-
na. gnk-52386

Cuder Samo, Kosovelova ulica 5/b, Tol-
min, potni list, št. CA 6952, izdala UE Tol-
min. gnq-52280

Čuk Marta, Vojkova 10, Sežana, potni
list, št. AA 366919. gnc-52569

Dikaučič Jožef, Mejna ulica 19, Mari-
bor, potni list, št. AA 443280. gnk-52661

Dikaučič Marjeta, Mejna ulica 19, Mari-
bor, potni list, št. AA 443279. gnj-52662

Dolenc Franc, Demšarjeva 10, Škofja Lo-
ka, potni list, št. BA 545741. gnm-52709

Drnovšek Stanislava, Čolnišče 23, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. AA 866231,
izdala UE Zagorje ob Savi. gne-52296

Drujkić Dejan, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, potni list, št. BA 772191, izdala UE
Ljubljana. gnm-52684

Duler Toni, Mladinska 7, Kidričevo, pot-
ni list, št. BA 264306. gno-52211

Florović Damjan, Vide Pregarčeve 23,
Ljubljana, potni list, št. CA 34777, izdala
UE Ljubljana. gni-52438

Gabrovšek Vesna, Kogojeva 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 334281, izdala UE
Ljubljana. gnj-52787

Grabrijan Janez, Ig 180/c, Ig, potni list,
št. BA 109475, izdala UE Ljubljana.
gnb-52445

Gračner Uroš, Globoko 8/a, Rimske To-
plice, potni list, št. BA 877460. gny-52722

Grčar Anica, Kamnje 1, Šentrupert, pot-
ni list, št. BA 807089, izdala UE Trebnje.
gno-52557

Grčar Paolina, Ulica oktobrske revoluci-
je 18/a, Izola – Isola, potni list, št. BA
577707, izdala UE Izola. gnk-52311

Grumič Darko, Tugomerjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 883495, izdala
UE Ljubljana. gnb-52420

Horvat Jože, Petrovičeva 3/a, Maribor,
potni list, št. BA 701165. gns-52653

Horvat Matej, Bevkova 12, Žalec, potni
list, št. AA 472713. gnf-52441

Hribar Marko, Ljubljanska cesta 89,
Domžale, potni list, št. BA 399162, izdala
UE Domžale. gnr-52479

Hribar Stojan, Prešernova cesta 7, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 772826, izdala UE
Ljubljana. gnt-52377

Hribar Tamara, Prešernova cesta 7, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 860617, izdala UE
Ljubljana. gnv-52375

Hribar Žiga, Prešernova cesta 7, Ljublja-
na, potni list, št. CA 34631, izdala UE Ljub-
ljana. gns-52378

Ibrahimović Mirsad, Alpska 15, Bled,
potni list, št. CA 21281. gnp-52531

Ibuš Halilaj, Cesta Andreja Bitenca 34,
Ljubljana, potni list, št. BA 335664, izdala
UE Ljubljana. gnp-52556

Imamović Denis, Levčeva 7/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 707182, izdala UE
Ljubljana. gnd-52518

Jakopin Tina, Gradišče nad Pijavo gori-
co 74, Škofljica, potni list, št. BA 331071,
izdala UE Ljubljana. gno-52707

Jamšek Darja, Breg 22/a, Nova Gorica,
potni list, št. AA 842199, izdala UE Nova
Gorica. gnm-52534

Jeraj Franc, Rovte 18, Rovte, potni list,
št. AA 437417, izdala UE Logatec.
gnh-52514

Jeraj Valerij, Zgornje Pirniče 3/a, Med-
vode, potni list, št. AA 000682361, izdala
UE Ljubljana. gnc-52494

Jerele Ines, Kotarjeva 6, p.p. 62, Šen-
tjernej, potni list, št. BA 565212.
gng-52715

Jerman Zoran, Agrokombinatska 6/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 998071, izdala
UE Ljubljana. gnn-52708

Jevnikar Andreja, Anžurjeva 32, Ljublja-
na, potni list, št. BA 886191, izdala UE
Ljubljana. gny-52797

Kaltak Nisad, Zupančičeva 30, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 200702.
gnf-52616

Karlin Berden Abra, Zelena ulica 11, Izo-
la – Isola, potni list, št. AA 506068, izdala
UE Izola. gny-52297

Karlin Črtomir, Zelena ulica 11, Izola –
Isola, potni list, št. BA 763088, izdala UE
Izola. gnb-52295

Karlin Justina Frančiška, Zelena ulica 11,
Izola – Isola, potni list, št. AA 600485, izda-
la UE Izola. gnx-52298

Karlin Stanislav, Zelena ulica 11, Izola –
Isola, potni list, št. AA 209421, izdala UE
Izola. gns-52278

Kavčič Iztok, Šmarje pri Sežani 6/a, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. AI
121581. gnu-52426

Klemše Bogomir, Ul. Gradnikove briga-
de 57, Nova Gorica, potni list, št. AA
399757, izdala UE Nova Gorica.
gnp-52606

Klica Džimso, Prušnikova ulica 62, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 376539, izdala UE
Ljubljana. gnc-52769

Kmetec Danijel, Zagrad 140/a, Celje,
potni list, št. AA 052159. gnf-52316

Kmetič Jožica, Osredek pri Krmelju 2,
Šentjanž, potni list, št. BA 464926.
gnd-52668

Kniest Kopač Valentina, Kamnoseška uli-
ca 3, Ljubljana, potni list, št. CA 31871,
izdala UE Ljubljana. gnh-52414

Kolenc Franc, Placar 54, Destrnik, potni
list, št. AA 9793, izdala UE Ptuj. gnx-52598

Kop Mirko, Šaleška 16, Velenje, potni
list, št. AA 701773. gnm-52384

Koren Marijana, Sočebranova 11, Sol-
kan, potni list, št. BA 922110, izdala UE
Nova Gorica. gnd-52718

Kozinc Stojan, Doropolje 6, Planina pri
Sevnici, potni list, št. BA 837892, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnx-52573

Krese Aljaž, Rimska cesta 43/a, Brezo-
vica pri Ljubljani, potni list, št. BA 681159,
izdala UE Vrhnika. gnw-52449

Kržin Borut, Pot heroja Trtnika 10/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 772893, izdala
UE Ljubljana. gny-52772

Kupljenik Igor, Šerkova ulica 9, Ljublja-
na, potni list, št. AA 933487, izdala UE
Ljubljana. gnn-52758

Ledinek Zdravko, Goriška 23/c, Mari-
bor, potni list, št. BA 57461. gnz-52671

Leški Danilo, Zupančičeva 31, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 233020.
gnh-52289

Leški Irena, Zupančičeva 31, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 913186.
gnn-52287

Levpušček Zlatko, Im Riet 14, 8427 Fre-
ienstein, Švica, potni list, št. AA 234820,
izdala UE Velenje. gnk-52540

Ločniškar Anton, Polje 3/e, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. AA 676024.
gnv-52700

Logar Silvo, Vrbica 11, Ilirska Bistrica,
potni list, št. AA 493190. gnl-52614

Malenšek Tina, Ulica na grad 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 769019, izdala UE
Ljubljana. gnf-52541

Marko Zlatko, Zg. Žerjavci 64, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 657758, iz-
dala UE Lenart. gnt-52277

Markovčič Miranda, Cankarjeva 58, No-
va Gorica, potni list, št. BA 357859, izdala
UE Nova Gorica. gnq-52605

Mijatović Niko, Polanškova ulica 8, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 319517, izdala UE
Ljubljana. gnr-52704

Mirkovič Nebojša, Pri vodnjaku 3, Koper
– Capodistria, potni list, št. BA 911561.
gnf-52291

Mlinarič Franjo, Hladnikova ulica 16,
Križe, potni list, št. AA 190632.
gnh-52389

Mrkić Dijana, Gubčeva ulica 10, Breži-
ce, potni list, št. CA 30057, izdala UE Beži-
ce. gnt-52602

Muc Andrej, Primostek 12, Gradac, pot-
ni list, št. BA 103278, izdala UE Metlika.
gnb-52270

Mulalić Alisa, Sp. Gorje 1/a, Zgornje
Gorje, potni list, št. BA 744355, izdala UE
Radovljica. gnj-52537

Mulalić Namka, Sp. Gorje 1/a, Zgornje
Gorje, potni list, št. AA 421563, izdala UE
Radovljica. gnf-52741

Narić Miladin, Streliška ulica 34, Ljublja-
na, potni list, št. AA 532931, izdala UE
Ljubljana. gnu-52776

Nemanič Martin, Želebej 14, Metlika,
potni list, št. BA 758532, izdala UE Metlika.
gng-52615

Novak Pavel, Hrastje 163, Kranj, potni
list, št. AA 705307. gnh-52664

Pavković Gordan, Pod ostrim vrhom 31,
Postojna, potni list, št. AA 950100, izdala
UE Postojna. gnt-52577

Pavlič Marija, Ivanocijevo naselje 20,
Murska Sobota, potni list, št. AA 368666,
izdala UE Murska Sobota. gnu-52601

Pečnik Andrej, Dravska ulica 3, Dravo-
grad, potni list, št. BA 610925, izdala UE
Dravograd. gni-52213



Stran 1788 / Št. 27 / 13. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Perković Milan, Vir, Koliška ulica 2/a,
Domžale, potni list, št. BA 318938, izdala
UE Domžale. gnq-52480

Perše Gregor, Seidlova cesta 36, Novo
mesto, potni list, št. BA 538551. gnp-52431

Pirnat Ana, Prekmurska ulica 3, Ljublja-
na, potni list, št. BA 989533. gni-52792

Pirnat Damjan, Prekmurska ulica 3, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 500423, izdala UE
Piran. gnf-52791

Pirnat Metka, Prekmurska ulica 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 207151, izdala UE
Ljubljana. gny-52747

Planinc Gvendolina, Matjaževa 9, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 772479, izdala UE
Ljubljana. gnz-52771

Planinc Irma, Matjaževa ulica 9, Ljublja-
na, potni list, št. AA 973658, izdala UE
Ljubljana. gns-52753

Pratljačić Dalibor, Na kresu 19, Železni-
ki, potni list, št. BA 750350. gng-52415

Praznik Matjaž, Robindvor 114, Dravo-
grad, potni list, št. BA 842615, izdala UE
Dravograd. gnf-52391

Prešeren Domen, Ilešičeva ulica 4, Ljub-
ljana, potni list, št. CA 33799, izdala UE
Ljubljana. gnu-52751

Ramač Djura, Kogojeva ulica 8, Ljublja-
na, potni list, št. AA 455145, izdala UE
Ljubljana. gno-52457

Ratković Miroslav, Cesta 24 junija 78,
Ljubljana, potni list, št. BA 720850, izdala
UE Ljubljana. gnz-52596

Ravnjak Alfred, Sp. Preloge 4, Sloven-
ske Konjice, potni list, št. AA 85, izdala UE
Slovenske Konjice. gnq-52284

Rebec Egon, Filipčje brdo 2, Sežana,
potni list, št. AA 483494, izdala UE Sežana.
gnb-52570

Rijavec Marjan, Sočebranova 16, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
61935, izdala UE Nova Gorica. gnl-52285

Roj Simona, Koroška cesta 44, Velenje,
potni list, št. BA 675223. gnx-52273

Rozman Toni, Prištinska 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 713094, izdala UE Ljublja-
na. gnl-52435

Sečen Sašo, Miklošičeva ulica 1/b,
Domžale, potni list, št. AA 960541, izdala
UE Domžale. gnz-52625

Sever Uršula, Gorica vas 20, Ribnica,
potni list, št. BA 174795, izdala UE Ribni-
ca. gnt-52702

Slavec Tomaž, Videmce 10, Zgornja Be-
snica, potni list, št. AA 29669. gny-52447

Soršak Maks, Vransko 83, Vransko, pot-
ni list, št. AA 150087. gnp-52785

Stajić Čedomir, Štihova ulica 19, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 449433, izdala UE
Ljubljana. gnj-52637

Strojnik Andrej, Trebinjska 14, Ljublja-
na, potni list, št. AA 824929, izdala UE
Ljubljana. gnc-52419

Šabec Slavko, Dunajska cesta 258,
Ljubljana, potni list, št. AA 19541, izdala UE
Ljubljana. gnq-52755

Šetrajčič Zmago, Erjavčeva cesta 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 239482, izdala
UE Ljubljana. gns-52478

Šitnik Silvo, Kapele 42, Kapele, potni
list, št. AA 37636, izdala UE Brežice.
gnd-52393

Šljivar Mervan, Kamnica 18, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. BA 902039, izdala UE
Ljubljana. gno-52461

Tepeš Konrad, Strmec 51, Rogatec, pot-
ni list, št. BA 323861, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnh-52464

Tome Janez, Kozlarjeva pot 18, Ljublja-
na, potni list, št. AA 819258, izdala UE
Ljubljana. gnt-52502

Tome Valerija, Kozlarjeva pot 18, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 817993, izdala UE
Ljubljana. gns-52503

Tončić Marijan, Seča 166, Portorož –
Portorose, potni list, št. BA 225803, izdala
UE Piran. gne-52592

Toš Romana, Postojnska 5, Izola – Iso-
la, potni list, št. AA 507819, izdala UE Izola.
gnv-52600

Valas Nana, Hudourniška pot 45, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 884407, izdala UE
Ljubljana. gnr-52504

Vizjak Jožica, Drenovec 3, Vinica, potni
list, št. BA 417685, izdala UE Črnomelj.
gni-52288

Vrhovec Vanja, Kavčičeva ulica 42, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 43275, izdala UE
Ljubljana. gnl-52635

Zafred Matjaž, Valvasorjeva 6, Maribor,
potni list, št. BA 536378. gnb-52395

Zekirović Danijela, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, potni list, št. BA 590246, izdala
UE Ljubljana. gnh-52264

Žagar Katica, Koblarji 31, Kočevje, pot-
ni list, št. AA 45847, izdala UE Kočevje.
gnf-52516

Žele Lucija, Prešernova 36, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. BA 675846. gng-52790

Železnik Stanislav, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, potni list, št. BA 187054, izdala
UE Domžale. gnt-52652

Žibret Nina, Pod lipami 66, Ljubljana,
potni list, št. BA 662108, izdala UE Ljublja-
na. gnk-52636

Žunič Irena, Pšata 10, Domžale, potni
list, št. BA 511437, izdala UE Domžale.
gnj-52237

Žunič Peter, Pšata 10, Domžale, potni
list, št. BA 465093, izdala UE Domžale.
gni-52238

Osebne izkaznice

Balant Jožef, Boštanj 4, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 181516. gnf-52666

Baloh Rudolf, Novakova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 540679. gnw-52624

Brus Pavel, Srednja Kanomlja 21/a,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
100731. gne-52617

Brzin Vita, Rjava cesta 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 267863. gnv-52650

Burja Janja, Ul. Malči Beličeve 48, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 341509.
gnc-52444

Cogler Peter, Grablovičeva 38, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 319897.
gnu-52526

Cuznar Tone, Rateče 59, Rateče-Plani-
ca, osebno izkaznico, št. 252722.
gnu-52701

Derenčin Emil, Aljažev breg 8, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 364553.
gnr-52629

Dobra Katarina, Ul. Mire Mihelič 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 230730.
gnr-52754

Dobrovoljc Dejan, Vrhpolje pri Kamniku
142, Kamnik, osebno izkaznico, št.
340420. gnh-52739

Drev Jernej, Lokovica 99, Šoštanj, oseb-
no izkaznico, št. 699308. gnn-52608

Eržen Natalija, Nikole Tesle 33/a, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
627137. gni-52292

Ferlic Aleksander, Sebenje 53/a, Križe,
osebno izkaznico, št. 600320. gnn-52508

Filipič Marija, Babinci 46/a, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 634787. gnj-52312

Furlani Marija, Topniška 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 105669. gnb-52595

Garantini Katja, Cesta 9. avgusta 32, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
371475. gnt-52427

Germek Jasna, Tratna pri Grobelnem 24,
Grobelno, osebno izkaznico, št. 267409.
gnz-52571

Globačnik Bojana, Slovenčeva ulica
113, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
321157. gnb-52620

Gradišnik Stanislav, Gaj nad Mariborom
12, Bresternica, osebno izkaznico, št.
157092. gng-52740

Gregorič Maja, Skrilje 13, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 156246. gnd-52743

Gruden Ana, Kesnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 92987. gnc-52694

Grum Apolonija, Trg komandanta Stane-
ta 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
207441. gnd-52443

Habič Alojzija, Papirniški trg 3, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 186813.
gnr-52304

Hodnik Simona, Mislinjska Dobrava
40/b, Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno iz-
kaznico, št. 21159. gnr-52429

Horvat Mira, Poklukarjeva 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 164977.
gnc-52544

Hribar Tamara, Prešernova cesta 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 90574.
gnu-52376

Hrovat Marija, Murnikova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 274981. gnk-52786

Hudin Železnik Irena, Poklukarjeva ulica
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
729821. gnx-52423

Ivanović Slavko, Kvedrova 1, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 771468. gnc-52719

Janežič Marija, Ul. Pohorskega bataljo-
na 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
69971. gnz-52646

Jelovčan Marta, Lovsko Brdo 6, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
286811. gno-52432

Joksič Lučka, Bernetičeva 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 444867.
gns-52603

Jurkovič Danica, Jamova 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 287164.
gnw-52524

Kastelic Jana, Poljanska cesta 16, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 397303.
gny-52247

Kastelic Petra, Lesno brdo 56, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 140316. gnv-52800

Kmetič Jožica, Osredek pri Krmelju 2,
Šentjanž, osebno izkaznico, št. 346692.
gne-52667

Kocutar Silva, Beljaška ulica 26, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 305522.
gne-52317
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Koglot Marija Lenka, Ulica bratov Uča-
kar 92, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
28228. gne-52717

Kos Anka, Zelenica 1, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 556301. gno-52782

Kotar Boštjan, Pilonova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 103615. gnx-52748

Kovačič Angela, Celovška cesta 502,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 354943.
gne-52217

Krstić Nenad, Dolga lesa 3, Ormož,
osebno izkaznico, št. 406323. gni-52313

Kupljenik Igor, Šerkova ulica 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 28406.
gno-52757

Kurent Izidor, Maroltova 29, Maribor,
osebno izkaznico, št. 475830. gnh-52214

Kuštrin Alja, Kranjčeva ulica 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 730337. gnr-52529

Lipolt Cvetka Florjana, Tržaška 49, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 545941.
gnc-52269

Lončina Budinka, Rudarska cesta 5, Ki-
sovec, osebno izkaznico, št. 631334.
gnp-52731

Lončina Velimir, Rudarska cesta 5, Ki-
sovec, osebno izkaznico, št. 513960.
gno-52732

Lovrec Veronika, Morovci 21, Mala Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 672109.
gnh-52314

Malagić Damir, Vodnikova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 352940. gnc-52744

Mastnak Martin, Brodarjeva ulica 31, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 478305.
gnz-52271

Mikic Klemen, Prisoje 2, Koper – Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 41189.
gnh-52639

Milijašević Željka, Deskle, Srebrničeva
24, Anhovo, osebno izkaznico, št. 193648.
gnc-52294

Močnik Tatjana, Hudovernikova 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 347711.
gny-52597

Mozetič Polona, M. Kogoja 24, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 271727.
gno-52532

Naglič Helena, Rašiška 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 633911. gnn-52633

Ocepek Rudolf, Cvetlična pot 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 474956.
gne-52267

Paljić Snežana, Na Zelenici 3/b, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 433446.
gnb-52645

Petrovič Gregor, Bevkova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 17046. gnq-52530

Plavec Ciril Ivan, J. Gabrovška 32, Kranj,
osebno izkaznico, št. 46941. gnd-52418

Podlogar Božo, Mala čolnarska ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 435939.
gni-52563

Polimac Sanela, Pod gozdom 17, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 285559.
gni-52663

Ravnik Saša, Štihova ulica 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 316727. gnd-52243

Recko Marina, Vrenska gorca 24, Buče,
osebno izkaznico, št. 432901. gng-52290

Remšak Alojz, Grušena 26, Zgornja Kun-
gota, osebno izkaznico, št. 145798. m-594

Repina Alojz, Novo polje, Cesta VIII/5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 164332.
gnn-52712

Strahinić Mirjana, Center 147, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 704581.
gnr-52279

Stropnik Alja, Medlog 38, Celje, osebno
izkaznico, št. 73496. gnz-52721

Šebenik Dejan, Mavsarjeva cesta 40,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
558052. gnq-52780

Škrbinc Ivana, Prušnikova 88, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 755174.
gnp-52706

Šmelcer Petra, Gorenjska cesta 6, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 316574.
gnt-52252

Štrman Bojan, Gomila pri Kogu 6, Kog,
osebno izkaznico, št. 547394. gnn-52283

Terzer Katarina, Ul. Staneta Severja 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 457397.
gnn-52658

Tomažinčič Martino, Meškova 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 441532.
gnr-52554

Toš Romana, Postojnska 5, Izola – Iso-
la, osebno izkaznico, št. 235358.
gnw-52599

Trstenjak Vladimir, Jadranska 4, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 30527. gnl-52710

Urleb Tanja, Jenkova cesta 15, Velenje,
osebno izkaznico, št. 171657. gnm-52609

Valas Nana, Hudourniška pot 45, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 299595.
gnq-52505

Verbič Melita, Glavarjeva 56, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 704655. gnj-52762

Vodlan Danica, Šaranovičeva 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 147761. gnm-52659

Zabret Veronika, Topole 16/a, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 261343.
gnx-52623

Zulić Senada, Bobenčkova 1/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 367542.
gnb-52495

Živič Žiga, Linhartova 92, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 229264. gnl-52460

Župec Tanja, Ob Mahovniški cesti 37,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 550770.
gnb-52520

Vozniška dovoljenja

Ajdini Mesut, Vojkova cesta 50, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1136858, reg. št. 112972, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-52416

Aleksić Cvijo, Cesta Josipa Ribičiča 1,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1427559, reg. št. 10764, izdala UE Cer-
knica. gnx-52248

Andraši Vlado, Polje 365, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 848359,
reg. št. 167354, izdala UE Ljubljana.
gnk-52536

Andrini Hatić Mateja, Jamova cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419621, reg. št. 171307, izdala UE
Ljubljana. gnz-52621

Balant Jožef, Boštanj 4, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 12.
gng-52665

Baša Samuel, Vogrsko 169, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gnw-52224

Beci Ferdinand, Brstje 5/a, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 32213, izda-
la UE Ptuj. m-595

Benčina Alojzij, Trg 25. maja 12, So-
dražica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7291, izdala UE Ribnica.
gnm-52784

Benko Nataša, Sp. Velovlak 29/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43280, izdala UE Ptuj. gnm-52559

Brezner Aleš, Zg. Korena 18/b, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1289950, reg. št. 102506. m-564

Brglez Natalija, Starošince 16, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31608, izdala UE Ptuj. gni-52588

Brišnik Branko, Partizanska cesta 11,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 458962, reg. št. 15782, izdala UE Vele-
nje. gnl-52660

Brus Darko, Šentilj 49, Šentilj v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9761, izdala UE Pesnica. m-559

Cvetan Patrik, Ulica OF 4, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1161112,
reg. št. 11022, izdala UE Trebnje.
gnf-52766

Čadež Petra, Ptujska ulica 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368331, reg. št. 169681, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-52364

Čakš Sebastijan, Ulica v Zadrže 10,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17831, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gni-52388

Čančar Goran, Cankarjeva 31/b, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1247224, reg. št. 25994. gno-52261

Čandek Jadranka, Ukmarjeva 16, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 22978, izdala UE Piran.
gnb-52695

Čebela Magdalena, Laze 2, Vače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 859980,
izdala UE Litija. gnk-52286

Čuden Marjan, Ig 3/a, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. S 91078, reg. št.
8101, izdala UE Ljubljana. gnm-52509

Dobrovoljc Dejan, Vrhpolje pri Kamniku
142, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12722, izdala UE Kamnik.
gni-52738

Drev Jernej, Lokovica 99, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26141, iz-
dala UE Velenje. gno-52607

Erzin Cvetka, Grošljeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371712, reg. št. 156184, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-52654

Eržen Natalija, Nikole Tesle 33/a, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, reg.
št. 188986, izdala UE Ljubljana.
gnc-52244

Filič Robert, Vojkova 22, Portorož – Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12542. gnd-52568

Forstner Ivan, Trg 9, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5917, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnf-52241

Fras Suzana, Sp. Hlapje 23, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9366, izdala UE Pesnica. m-593

Furlan Majda, Prade, Cesta X/4b, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 22287. gnd-52572
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Globačnik Bojana, Slovenčeva ulica
113, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 60742, izdala UE Ljubljana.
gnc-52619

Golob Tanja, Gavce 50/a, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340181, reg. št. 29190, izdala UE Vele-
nje. gnc-52669

Grden Stanislava, Neubergerjeva ulica
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 611851, reg. št. 138714, izda-
la UE Ljubljana. gnz-52796

Grebenšek Iztok, Cesta IX/19a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
339462, reg. št. 13415, izdala UE Vele-
nje. gnu-52726

Gričar Simon, Kolonija 1. maja 26, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. AG, reg.
št. 11159, izdala UE Trbovlje. gnj-52262

Guček Anita, Vogelna ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366655, reg. št. 211616, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-52235

Habjan Anica, Celovška cesta 147, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848229, reg. št. 112642, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-52783

Habjan Monika, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 597766, reg. št. 75173, izdala UE
Ljubljana. gnj-52362

Hibler Adrijana, Ulica Angelce Ocepko-
ve 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1011195, reg. št. 204854,
izdala UE Ljubljana. gnw-52424

Hodnik Simona, Mislinjska Dobrava
40/b, Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13522, izda-
la UE Slovenj Gradec. gno-52382

Horvat Franc, Keleminova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
574283, reg. št. 64319. m-582

Horvat Jožica, Partizanska ulica 14, Tur-
nišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12029, izdala UE Lendava. gnp-52306

Horvat Mira, Poklukarjeva 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251537, reg. št. 224189, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-52545

Horžen Marija, Jelše 16, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3885. gnr-52579

Hribar Tamara, Prešernova cesta 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687927, reg. št. 167082, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-52374

Hudin Franc, Cesta v Hotinje 30, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BCEGH, reg. št. 86746, izdala UE
Maribor. m-560

Hudin Železnik Irena, Poklukarjeva ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1488849, reg. št. 154218,
izdala UE Ljubljana. gny-52422

Huljev Robert, Trg republike 4, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6200, izdala UE Izola. gnq-52230

Ivanović Slavko, Kvedrova 1, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
13433, izdala UE Ptuj. gnw-52699

Jablanšek Karlo, Senožeče 104/i, Se-
nožeče, vozniško dovoljenje, kat. AFBGH,
reg. št. 13037, izdala UE Sežana.
gnm-52584

Jandrok Anja, Šalek 91, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 30151, izdala
UE Velenje. gnr-52604

Jerman Franc, Jelše 3, Otočec, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 17039, iz-
dala UE Novo mesto. gnp-52256

Jurgec Simona, Šercerjeve brigade 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1239836, reg. št. 114566, izdala UE
Maribor. m-562

Justin Jože, Krivec 3, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1266571,
reg. št. 136261, izdala UE Ljubljana.
gnk-52761

Kačnik Helena, Ob železnici 2, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 783094, reg. št.
13783. gnv-52725

Kajtazović Zlatko, Za opekarno 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420734, reg. št. 182418, izdala UE Ljub-
ljana. gni-52638

Karo Janja, Aškerčeva 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 19613,
reg. št. 81255. m-580

Kastelic Petra, Lesno brdo 56, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14393,
izdala UE Vrhnika. gnw-52799

Klembe Bogomir, Gradnikove brigade 7,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnj-52587

Klemenc Saša, Godič 69, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16361, izdala UE Kamnik. gnw-52749

Kline Suzič Marjeta, Ulica bratov Učakar
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 845028, reg. št. 38147, izdala UE
Ljubljana. gnj-52437

Kodelja Klavdija, Padlih borcev 31, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gns-52578

Kohne Polona, Ulica Pohorskega bata-
ljona 9, Zreče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12381. gns-52303

Kokol Dragomil, Nova ulica 17, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5066, izdala UE Ruše. m-578

Korinšek Matjaž, Tugomerjeva ulica 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419331, reg. št. 237149, izdala UE
Ljubljana. gnm-52234

Korpič Jožef, Dravci 7, Videm pri Ptuju,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
2349, izdala UE Ptuj. gnl-52485

Kovačič Angela, Celovška cesta 502,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 101572, reg. št. 5927, izdala UE
Ljubljana. gnf-52216

Krajnc Janko, Tomšičeva ulica 3, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 1766, izdala UE Slovenj
Gradec. gno-52482

Krese Darja, Spodnje Pirniče 36, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351530, reg. št. 231079, izdala UE Ljub-
ljana. gni-52763

Kristančič Karmen, Medana 1, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
24156. gno-52257

Križnič Mojca, Pod Laze 82, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnz-52496

Kruder Boris, Svetozarevska 13t, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 13176. gnz-52246

Kuhelj Franc, Potoče 34, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št.
2984. gnv-52250

Kupljenik Igor, Šerkova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1341832, reg. št. 189841, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-52756

Kurent Marija, Jamova cesta 54, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769839, reg. št. 91922, izdala UE Ljublja-
na. gnj-52412

Lap Janez, Komendska dobrava 1, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 10339, izdala UE Kamnik. gnw-52399

Lapajne Jani, Trdinova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367720, reg. št. 232243, izdala UE Ljub-
ljana. gng-52465

Lesjak Ivan, Ledine 5, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
532742, reg. št. 8505, izdala UE Idrija.
gnw-52724

Lešnik Anja, Besednjakova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238753, reg. št. 114645. m-577

Lobenwein Peter, Ob nadvozu 1, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 335355, reg. št. 85263, izdala UE
Maribor. m-587

Lončina Velimir, Rudarska cesta 5, Ki-
sovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1086674. gnt-52727

Lovrec Alojz, Senčak pri Juršincih 30,
Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 417, izdala UE Ptuj. gns-52228

Lovrin Gregor, Uskoška 78, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1170511, reg. št. 112486, izda-
la UE Maribor. m-589

Majcen Lidija, Poljska cesta 27, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39602, izdala UE Ptuj. gnl-52560

Makovec Vanja, Pod gozdom, Cesta
IV/29, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 17982, izdala UE Grosuplje.
gnt-52627

Marinček Tone, Rožna dolina c. VI/25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 927030, reg. št. 87548, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-52255

Marinič Bojan, Zali breg 8, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
27256, izdala UE Nova Gorica. gnt-52477

Martišek Etelka, Dobrovnik 251/e, Do-
brovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 7566, izdala UE Lendava.
gnq-52430

Mastnak Martin, Brodarjeva ulica 31, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
182023, reg. št. 29399. gny-52272

Mavri Jaka, Razgledna 6, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. 1175577, izdala UE
Jesenice. gng-52590

Mesec Matej, Gabrče 23, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15533, izdala
UE Vrhnika. gnl-52760

Mevlja Boris, Gradišče 18, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
9406, izdala UE Sežana. gng-52490

Mikic Klemen, Prisoje 2, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43591, izdala UE Koper. gng-52640

Milavec Granc, Stjenkova 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2999, izdala UE Postojna. gnu-52551
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Mirtić Antonina, Klavčičeva ulica 8, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22263, izdala UE Kamnik. gnf-52716

Mišić Novica, Cankarjeva 14, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gno-52582

Mozetič Polona, M. Kogoja 24, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 49687.
gnx-52498

Mrak Gašper, Verd 34, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 12741, izdala
UE Vrhnika. gny-52522

Nedeljko Martin, Keleminova 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
165613, reg. št. 1266, izdala UE Maribor.
m-581

Nose Anton, Črmošnjice 15, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
8815, izdala UE Črnomelj. gnw-52674

Obed Jožefa, Vintarovci 17, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
22971, izdala UE Kranj. gnp-52231

Obrstar Tomaž, Vrh pri Hinjah 11, Hinje,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, reg. št.
37617, izdala UE Novo mesto. gne-52567

Okršlar Nataša, Postojnska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 63762, reg. št. 182132, izdala UE
Ljubljana. gnd-52593

Omahna Mojca, Kokošnje 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1111082, reg. št. 23331, izdala UE Dom-
žale. gnn-52583

Ostanek Marija, Dolenje Prapreče 1, Ve-
lika Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 13845514, reg. št. 6538, izdala UE
Trebnje. gnh-52789

Pavlović Milorad, Volaričeva 20, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
15553, izdala UE Postojna. gnm-52409

Peček Igor, Hrastje 116, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 734798,
reg. št. 28447, izdala UE Kranj. gny-52697

Petek Branko, Križ 24, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 10843,
izdala UE Kamnik. gnq-52705

Plavec Ciril Ivan, J. Gabrovška 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
601584, reg. št. 42973, izdala UE Kranj.
gne-52417

Pleterski Zara, Archinetova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
148972, reg. št. 244686, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-52265

Podlogar Božo, Mala čolnarska ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846873, reg. št. 78158, izdala UE
Ljubljana. gnj-52562

Polič Rado, Ulica ruške čete 7, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1186537, reg. št. 5976, izdala UE Ruše.
m-569

Popović Goran, Kosmačeva 20, Por-
torož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 11488, izdala UE Piran.
gnn-52258

Praznik Slavko, Kidričeva 9, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5585, izdala UE Kočevje. gnb-52670

Prosenjak Elvis, Borutnikova 37, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221689, reg. št. 102007. m-575

Prusnik Žiga, Zg. Stranje 4, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
20018, izdala UE Kamnik. gnd-52793

Radanič Ostoja, Ortnek 6, Ortnek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8569, izdala
UE Ribnica. gnv-52450

Rajh Nataša, Ziherlova ulica 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934378, reg. št. 95945, izdala UE Ljublja-
na. gnj-52737

Ramač Djura, Kogojeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
185168, reg. št. 164544, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-52456

Ramšak Anton, Legen 140/b, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 5728, izdala UE Dravo-
grad. gnl-52385

Ravnik Saša, Štihova ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
241640, reg. št. 83262, izdala UE Ljublja-
na. gne-52242

Ravnikar Jožica, Clevelandska ulica 45,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 21/2001.
gnh-52764

Ribič Bojan, Pucova 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 44918. gnf-52466

Roj Miran, Kadrenci 21, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7768, izdala UE Lenart. m-576

Rojko Ivica, Josipa Priola 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
165831, reg. št. 94981, izdala UE Mari-
bor. m-568

Rome Ivan, Volavlje 7, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 111671,
izdala UE Ljubljana. gnq-52630

Rudolf Irena, Hotedršica 41, Hotedrši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3887,
izdala UE Logatec. gnx-52798

Ružić Pero, Glavni trg 9, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
636091, reg. št. 7868, izdala UE Ajdovšči-
na. gnq-52580

Sajovec Adela, Poropatova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
441141, reg. št. 6044, izdala UE Maribor.
m-597

Sedić Elvis, Jakčeva ulica 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297257, reg. št. 226546, izdala UE Ljub-
ljana. gno-52632

Skledar Ciril, Prelska 33/a, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 209038,
izdala UE Žalec. gnp-52281

Sluga Slavko, Sneberska cesta 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1000491, reg. št. 183594, izdala UE
Ljubljana. gnz-52775

Smasek Katarina, Gosposvetska 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
369560, reg. št. 17019, izdala UE Mari-
bor. m-588

Smolej Uroš, Zadobrovška cesta 76/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250137, reg. št. 223808, izdala UE
Ljubljana. gnt-52777

Smukovič David, Hinje 15, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1141760, reg. št. 10963. gns-52528

Sporiš Dušan, Ulica Frankolovskih žrtev
15, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26752. gne-52467

Starič Branko, Sneberska cesta 20/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 89842, reg. št. 146411, izdala UE
Ljubljana. gnb-52745

Strajnar Tomaž, Vrečkova 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 638429,
reg. št. 31364, izdala UE Kranj. gnx-52698

Šebenik Dejan, Mavsarjeva cesta 40,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1298359, reg. št. 226178,
izdala UE Ljubljana. gnr-52779

Šibav Margareta, Neblo 6, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
17555. gnx-52548

Šipek Peter, Šentanel 4, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9778, izdala UE Ravne na Koroškem.
gng-52240

Škorjanc Metka, Brezje pri Dobrovi
32/a, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1297449, reg. št. 217787,
izdala UE Ljubljana. gnc-52794

Škorjanec Milan, Križni vrh 87, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
2216, izdala UE Slovenska Bistrica.
gng-52565

Škrjanec Branko, Na Korošci 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889946, reg. št. 149428, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-52543

Šmelcer Petra, Gorenjska cesta 6, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434477, reg. št. 237729, izdala UE Ljub-
ljana. gns-52253

Šprah Janez, Povšetova ulica 104/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012416, reg. št. 116925, izdala UE
Ljubljana. gnu-52730

Štajdohar Simon, Mestni log 27, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 10527, izdala UE Kočevje.
gnx-52448

Švab Danilo, Trg 13, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 16914, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnu-52226

Terbuc Peter, Prušnikova 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908583, reg. št. 73934, izdala UE Mari-
bor. m-563

Tovornik Boštjan, Brdo 18/a, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11893, izdala UE Šentjur pri Celju.
gns-52428

Trpkovski Sašo, Regentova 10/16, An-
karan – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 24354, izdala UE Koper.
gne-52492

Turk Stašo, Kunaverjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193232, reg. št. 184975, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-52268

Umer Dean, Cesta na Markovec 1/b,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 19457, izdala UE Koper.
gnb-52220

Varga Nikolaj, Pohlinova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136141, reg. št. 161335, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-52647

Varnica Božidar, Videm 3/a, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 8698. gnh-52564

Vasić Dragan, Čaklovići 64, Tuzla, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2336,
reg. št. 180801, izdala UE Ljubljana.
gnw-52299

Velikonja Mitja, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gni-52488
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Vidali Ksenija, Pretrež 2/b, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16789. gnh-52689

Vidmar Matjaž, Velika čolnarska ulica
13/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1214339, reg. št. 54974, izda-
la UE Ljubljana. gnp-52656

Vršnik Ivan, Podgorje 44/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 4686, izdala UE Slovenj
Gradec. gne-52692

Vrzič Matea, Avgustinčičeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342920, reg. št. 230694, izdala UE
Ljubljana. gnl-52510

Zabret Veronika, Topole 16/a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052321, reg. št. 30202. gny-52622

Završnik Iztok, Celjska cesta 4, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11885, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-52210

Zdravje Tilka, Hrvatini 216/b, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13984, izdala UE Koper.
gnl-52610

Zelnik Maja, Polje, Cesta XII/4, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 23/2001. gnj-52387

Zorenč Jože, Straža 20, Šentrupert, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1197502,
reg. št. 8532, izdala UE Trebnje.
gnk-52236

Žaberl Egi, Kropa 101/b, Kropa, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1148733,
reg. št. 25184. gni-52263

Žunek Bety, Savinjska 3, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 672265,
reg. št. 73800. m-584

Žunko Silva, Jocova 15, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 576963,
reg. št. 37759, izdala UE Maribor. m-561

Zavarovalne police

Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana, Bra-
tov Babnik 10, preklicuje seznam polic
zdravstvenega zavarovanja v tujini z asisten-
co Coris: 0015168, 0015403, 0022798,
0022800, 0022803, 0026557, 0026558,
0028049, 0028056, 0028062, 0028063,
0028070, 0028330, 0034454, 0036629,
0037292, 0037514, 0037987, 0037988,
0037990, 0040457, 0040460, 0040464,
0040468, 0042072, 0042796, 0042945,
0044705, 0044730, 0044958, 0050678,
0050679, 0050862, 0050880, 0054804,
0055194, 0057523, 0057524, 0057541,
0057542, 0057549, 0058391, 0059094,
0061346, 0061778, 0061820, 0064024,
0064061, 0064550, 0064658, 0067365,
0072473, 0072789, 0072807, 0074595,
0074610, 0076689, 0076690, 0077036,
0079746, 0079900, 0079915, 0080179,
0080228, 0080229, 0080284, 0080297,
0080298, 0080300, 0080304, 0080310,
0080323, 0081926, 0081927, 0081998,
0082729, 0082761, 0082789, 0082794,
0085220, 0085221, 0085265, 0087536,
0087575, 0088790, 0089375, 0090864,
0090880, 0091228, 0091229, 0092354,
0095071, 0095222, 0098911, 0100230,

0100294, 0100296, 0100896, 0100897,
0103324, 0103326, 0103327, 0105648,
0106230, 0106447, 0106470, 0110406,
0110409, 0112366, 0112368, 0113212,
0114007, 0116861.

Serije polic: 0057594–0057610,
0098821–0098870. Ob-46727

Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana, Bra-
tov Babnik 10, preklicuje police zdravstve-
nega zavarovanja v tujini z asistenco Coris:
številki polic: 0120064 in 0120292.
Ob-46728

Bračko Sašo, Rožna ulica 16, Mirna,
zavarovalno polico, št. 1530294, izdala za-
varovalnica Mercator. gnx-52648

Čas Marko, Ribiška pot 3, Dravograd,
zavarovalno polico, št. 254276, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnm-52309

Dvornik Matjaž, Maistrova ulica 3, Slo-
venj Gradec, zavarovalno polico, št.
312103, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-52308

Florjančič Pristan Julijana, Pretnerjeva 2,
Postojna, zavarovalno polico, št. 0814273,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnx-52523

Francelj Janez, Pot k ribniku 28, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO
00101316921, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnv-52729

Furman Viktor, Dobrinci 56, Žetale, za-
varovalno polico, št. AO 302394, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnn-52558

Garbajs Kumer Hermina Blanka, Menar-
dova ulica 22, Ljubljana, zavarovalno poli-
co, št. 295773, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d., na ime Garbajs Miroslav.
gnq-52305

Gerlič Iztok, Štrekljeva 72, Maribor, za-
varovalno polico, št. 334571, izdala zava-
rovalnica Slovenica. m-565

Groboljšek Marjetka, Tenatiše 18, Litija,
zavarovalno polico, št. AO 101227887, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnu-52626

Habjan Branko, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 700358,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-52361

Jagodic Jože, Kamniška cesta 22, Vodi-
ce, zavarovalno polico, št. AO 310827, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnt-52752

Juhant Ana, Gmajnica 108, Kamnik, za-
varovalno polico, št. 713338, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d.. gnd-52693

Kambič Stanislava, Šestova ulica 8, Me-
tlika, zavarovalno polico, št. 364229, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr-52254

Klemenčič Andreja, Velike Češnjice 43,
Šentvid pri Stični, zavarovalno polico, št.
AO 800496, izdala zavarovalnica Tilia.
gnl-52310

Kogovšek David, Levstikova ulica 4, Lo-
gatec, zavarovalno polico, št. 750094, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnu-52451

Kolar Zorka, Vrhole 8, Zgornja Ložnica,
zavarovalno polico, št. 328008, izdala za-
varovalnica Slovenica. gng-52690

Kopač Primož, Ob žici 3, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 340919, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gni-52538

Kovač Martin, Podgornikova ulica 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0688140,
izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto.
gnl-52410

Lapornik Sabina, Bertoncljeva 45, Kranj,
zavarovalno polico, št. 708377, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gny-52372

Lončina Velimir, Rudarska cesta 5, Ki-
sovec, zavarovalno polico, št. 411804, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-52734

Penko Laura, Krajna vas 2, Dutovlje, za-
varovalno polico, št. 833375, izdala zava-
rovalnica Adriatic d.d.. gnu-52251

Pflaum Metka, Bilečanska 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 1337893, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnk-52561

Poljanšek Boštjan, Podlubnik 160, Škof-
ja Loka, zavarovalno polico, št. 737365,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr-52679

Praprotnik Marko, Glavna cesta 9, Tržič,
zavarovalno polico, št. 748917, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gnn-52683

Pribac Edko, Šmarje 12/a, Šmarje, za-
varovalno polico, št. 807587, izdala zava-
rovalnica Adriatic. gnm-52259

Razingar Brane, Kropa 83, Kropa, zava-
rovalno polico, št. 206831. gnw-52474

Sebastjanović Zoran, Šuceva ulica 10,
Kranj, zavarovalno polico, št. 737201, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gno-52232

Štefanič Roman, Vrtna ulica 2, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 303880. gnf-52491

Vesel Alojzij, Vrh nad Želimljami 7, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0743550, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gns-52553

Spričevala

Arsevski Damijan, Kardeljeva cesta 69,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje živil-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1991.
m-571

Baltić Endis, Ulica bratov Bezlajev 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljublajni, izdano leta 1999.
gnx-52473

Bevec Jože, Podturn 64, Dolenjske To-
plice, diplomo Srednje šole tehniške in
zdravstvene usmeritve v Novem mestu, iz-
dana leta 1986. gnw-52549

Bizjak Nina, Štrbenkova 4, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vele-
nje. gno-52507

Božičnik Luka, Gabrje 23, Dobrova, spri-
čevalo 3. letnika Šolskega centra Ljubljana,
Srednje lesarske šole, izdano leta 1999.
gnp-52406

Bregar Rudi, Grbinska cesta 24, Litija,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije peda-
goške smeri v Ljubljani, izdano leta 1979 in
1980. gnn-52433

Bukovec Biljana, Milčinskega ulica 12,
Celje, indeks, št. 61144699, izdala Peda-
goška fakulteta v Mariboru. m-596

Cvetan Patrik, Ulica OF 4, Trebnje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za elektrote-
hnko v Ljubljani, izdano leta 2000.
gne-52767

Čebulj Vinko, Olševek 70/č, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu ESŠ v Kra-
nju, izdano leta 1969. gnp-52681

Čehajić Demir, Kogojeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gnj-52462

Černenšek Janja, Tomšičeva 76, Jese-
nice, zaključno spričevalo Trgovske šole.
gnp-52481
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Črtalič Aleš, Ostrog 18, Šentjernej, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠTZU Novo me-
sto, izdano leta 1993. gnq-52455

Dijan Hrvoje, Rozmanova 24/d, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1.in 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Postojni, izdano leta
1995 in 1997. gnv-52300

Domnik Dunja, Trg 1. maja 4, Piran –
Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole, izdano leta 1983, iz-
dano na ime Mahne Dunja. gnv-52575

Đukić Petra, Vilfanova 38, Portorož –
Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2000/2001. gnk-52686

Ferfila Boris, Senožeče 102/e, Senože-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomehanske šole Ljubljana, izdano leta
1971/72. gnl-52685

Ferlež Iva, Vidivanuševa 17/a, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za Gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 2000. m-585

Gedrih Maša, Preradovičeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Poljane, izdano leta 1992 in in-
deks Srednje šole Vide Janežič, izdan leta
1984. gnl-52535

Gerdej Ksenija, Na Meži 10, Mežica,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec. gnh-52589

Gregorčič Eva, Hrušica 123, Hrušica,
indeks, št. 18001414, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnv-52750

Gregorš Mateja, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1992
in 1993. gnb-52795

Gril Janez, Griže 94, Griže, indeks, izda-
la Elektro šola Moste leto izdaje 1984.
gnt-52552

Grlj Valter, Dolnji Zemon 82/d, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Sežani, izdano leta 1996. gns-52678

Guerra Marija Cristine, Italija, Italija, di-
plomo Filozofske fakultete v Ljubljani – psi-
hohologija, izdana leta 1993, št.
207/93-94. gnf-52266

Gvardjančič Rafael, Branik 159, Branik,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani. gno-52682

Ham Barbara Ana, Aškerčeva ulica 20,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
pedagoške šole, izdano leta 1991 in 1992,
izdano na ime Mavko Barbara. gnq-52555

Hočevar Matej, Završje 17, Ljubljana-Do-
brunje, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
elektro šole, izdano leta 1992 in 1995.
gno-52411

Holc Stanko, Kuršinci 4, Mala Nedelja,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ljuto-
mer, izdano leta 1980 in 1981. gnz-52471

Ivanovič Anđelko, Vanganel 32/a, Ko-
per – Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Dušan Bordon, izdano leta 1984.
gnt-52402

Izgoršek Marko, Cesta 30. avgusta 3,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1981. gnr-52408

Jakoš Bojan, Milčetova pot 10, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Edvarda Kar-
delja, izdano leta 1964. gni-52463

Janjani Ana, Pri vodnjaku 5, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran. gnf-52591

Kapelj Polonca, Jakopičeva 2, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1991 in 1992, izdano na ime
Budkovič Polonca. gnp-52631

Karić Vilma, Milčinskega 58, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije,
izdano leta 1978. gnw-52499

Kirn Miha, Breg 4, Borovnica, spričeva-
lo 3. letnika Srednje kmetijske šole Grm v
Novem mestu, izdano leta 1999.
gnz-52746

Klanfer Boštjan, Jerihova 14, Velenje,
spričevalo 2. letnika Srednje elektrotehnič-
ne šole Velenje, izdano leta 1990/91.
gnv-52675

Kocbek Primož, Kunova 14, Gornja Rad-
gona, spričevalo o končani OŠ Lenart, izda-
no leta 1995. m-579

Kocjan Nataša, Belokriška 30, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Zdravstvenega šolskega centra Piran, izda-
no leta 1981, izdano na ime Kodele Nata-
ša. gno-52407

Koelner Blaž, Slamnikarska 12, Mengeš,
indeks, št. 18970296, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnx-52373

Kokalj Marjeta, Dalmatinova 2, Krško,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje zdravstvene šole, izda-
no leta 1977 in 1978, izdano na ime Kro-
šelj Marjeta. gnt-52452

Koražija Vinko, Grdina 8/b, Stoperce,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šo-
le v Mariboru, izdano leta 1987. m-573

Kostevc Ivan, Dečno selo 32, Artiče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole Brežice, izdano leta 1996/97.
gny-52397

Kren Nuška, Ulica 7. avgusta 8, Dob,
diplomo Srednješolski center Rudolfa Mais-
tra Kamnik, izdana leta 1985 na ime Maki-
vič Nuška. gnh-52293

Kuhar Vida, Visoko 39, Visoko, indeks,
št. 26193714. gnv-52400

Kutnar Dragica, Grčarevec 38, Logatec,
diplomo Poslovodske srednje šole, izdana
leta 1989. gnr-52454

Lazarević Miran, Grablovičeva 26, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta
1984. gni-52713

Lazarević Miran, Grablovičeva 26, Ljub-
ljana, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, št.
887-9330/95, izdano pri GZ Slovenije, le-
ta 1995. gnh-52714

Lesjak Boštjan, Leška cesta 5/b, Meži-
ca, indeks, izdala Srednja kovinarska šola
Ravne na Koroškem. gnf-52366

Lestar Judit, Ujvilag v. 42-44, Budim-
pešta, Madžarska, spričevalo 3. in 4. letni-
ka Srednje šole za oblikovanje in fotografi-
jo, izdano leta 1997 in 1998. gnq-52634

Lobnik Bruno, Prušnikova 44, Maribor,
diplomo št. G/497, izdala Višja tehnična
šola Maribor dne 10. 9. 1976. m-591

Lovrenčič Vid, Podlubnik 153, Škofja Lo-
ka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kme-
tijske šole. gnp-52381

Lukič Branko, Vrbanska 30, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta
1991. m-583

Marcen Urban, Za hrastjem 14, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-

ske šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-590

Marin Jelka, Trg Borisa Kidriča 8, Mari-
bor, maturitetno spričevalo Pedagoške gim-
nazije Maribor. gnt-52227

Marinšek Martina, Pšatnik 15, Ljubljana
Šmartno, maturitetno spričevalo Srednje šo-
le tehničnih strok, izdano leta 1980, izdano
na ime Šuštar Martina. gnk-52511

Maslej Mojca, Levstikova cesta 32,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo,
izdano leta 1999. gns-52403

Melanšek Olivera, Ulica Savinjske čete
14, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano leta 1997. gnz-52421

Merdanovič Rifet, Donja Barska 67, Čo-
raliči, BIH, spričevalo o končani Srednji po-
klicni in strokovni šoli Ježica, poklic voznik,
izdano leta 1988. gnm-52759

Merše Marko, Kolodvorska 2/a, Men-
geš, spričevalo 2 in 3. letnika Tehniške šole
za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1978
in 1979. gnu-52676

Merzel Barbara, Zaloška 92/a, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1992. gnp-52781

Mijatović Nebojša, Ulica Simona Jenka
13, Domžale, indeks, št. 21016831, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnn-52233

Mivšek Maja, Grajska pot 2, Logatec,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 1999 in 2000.
gnz-52446

Mlinarič Milan, Zrinjskega 27/a, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1970. m-574

Mrak Gašper, Verd 34, Vrhnika, indeks,
št. 25005713, izdala Fakulteta za arhitek-
turo v Ljubljani. gnz-52521

Osolnik Vladimir, Šmarca, Bistriška ce-
sta 19, Kamnik, spričevalo 4. letnika Elek-
trotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1979. gnm-52459

Ostrovršnik Boris, Beblerjev trg 12, Ljub-
ljana, indeks, izdala FDV – smer novinar-
stvo, šolsko leto 1981/82. gnd-52768

Papež Matjaž, Primča vas 18, Zagradec,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1993 in 1994.
gnv-52500

Pavel Matej, Grizoldova 12, Ruše, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1994. m-572

Pečnik Srečko, Pod Javorjem 6, Dol pri
Hrastniku, diplomo Srednje tehnične šole
maršala Tita Celje – gradbena usmeritev,
izdana leta 1986. gnr-52733

Pepelnik Ana, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, indeks, št. 18000722, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gns-52307

Petan Marko, Brod 15, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 1997.
gni-52363

Petek Branko, Križ 24, Komenda, za-
ključno spričevalo Srednje kemijske šole v
Ljubljani, št. IK/97, izdano leta 1984.
gnd-52468

Petrovič Dušan, Trg 19, Prevalje, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koro-
škem. gnj-52487
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Pevec Andrej, Miloša Zidanška 9, Šent-
jur, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 1991
do 1993. m-570

Poje Marko, Prijateljev trg 6, Ribnica,
diplomo Srednje policijske šole v Ljubljani,
izdana leta 1987, št. III-333/123-87.
gnq-52380

Potežica Sanja, Trg Prešernove brigade
8, Kranj, spričevalo 3. letnika SEUAŠ, izda-
no leta 2000. gnc-52219

Puhar Rene, Milčinskega 24, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Maribor, izdano leta 2000.
m-592

Puhar Rene, Milčinskega 24, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Maribor, izdano leta 2000.
m-592

Pupavac Zdenka, Bizeljska cesta 25/b,
Brežice, diplomo Srednje tekstilne šole v
Sevnici, izdana na ime Sovič. gnk-52436

Purgaj Romana, Tepanje 13/b, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1981 in 1982, izdano na ime Frešer Roma-
na. gny-52497

Rebernik Milan, Sele 16, Slovenj Gra-
dec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Kranj, podružnica Muta, iz-
dano leta 1993. gnk-52711

Robič Kristijan, Zg. Hoče 5, Hoče, spri-
čevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1996. m-558

Sirk Sergeja, Sallaumines 9, Trbovlje,
spričevalo 1., 2. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Gosp. šole Zagorje, izdano
leta 1994 in 1995. gnl-52439

Slokan Ivan, Kranjska cesta 4/d, Kam-
nik, spričevalo 4. letnika Tehnične srednje
strojne šole, izdano leta 1977. gne-52742

Šimič Sanja, Gortanova 21, Piran – Pira-
no, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole. gni-52688

Škrebič Vera, Presetinci 26, Mala Ne-
delja, spričevalo 3. letnika Gimnazije v Mur-
ski Soboti, izdano leta 1982. gnd-52218

Štante Jurij, Arclin 17, Škofja vas, za-
ključno spričevalo Srednje šole kmetijske
mehanizacije Maribor. m-567

Štefanec Karel, Ustje 21, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnn-52458

Štefanič Grivec Saša, Ul. bratov Kle-
menc 19, Črnomelj, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1972, izdano na ime Grivec Saša.
gno-52586

Štrbenc Igor, Jelševnik 2, Črnomelj, spri-
čevalo 3. letnika Šolskega centra Novo me-
sto – Poklicna in tehniška gradbena in le-
sarska šola, izdano leta 1999. gni-52413

Tariba Dijana, Podsvetija 2, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1994. gnt-52677

Tomšič Miroslav, Hruševec 12, Straža,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
šole tehniških in zdravstvene usmeritve No-
vo mesto, izdano leta 1989, 1990, 1991 in
1992. gnj-52612

Toplak Mateja, Dvorjane 42/a, Spodnji
Duplek, maturitetno spričevalo II gimnazije
Maribor, izdano leta 1995. m-566

Toškan Majda, Dekani 95, Dekani, in-
deks, št. 06960156, izdala Visoka šola za
socialno delo. gnz-52696

Upelj Florijana, Vače 93, Vače, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1973, izdano na
ime Jančar Florijana. gnx-52723

Vesel Andrej, Šarhova ulica 28, Ljublja-
na, diplomo št. 630, izdala Srednja agroži-
vilska šola Maribor 26. 6. 1987. gnv-52525

Virant Boštjan, Kozje 143, Kozje, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole Krško, izda-
no leta 1994. gno-52657

Višić Barbara, Kosovelova 1, Piran – Pi-
rano, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1993/94. gne-52542

Vobič Dina, Kunaverjeva ulica 9, Ljublja-
na, indeks, št. 21014634, izdala FDV v
Ljubljani. gne-52517

Vršič Marija, Onkraj Meže 21, Mežica,
diplomo Gimnazije Ravne na Koroškem.
gnc-52394

Zakrajšek Barbka, Levičnikova 24, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 4. letnika in priče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za
medicinske sestre v Ljubljani, izdano leta
1978 do 1981. gnw-52649

Žlindra Krištof, Trata III/10, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za stroj-
ništvo, izdano leta 2000. gnq-52405

Župec Simon, Iška loka 62, Ig, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol
v Ljubljani – avtoelektričar, izdano leta
1997. gnw-52274

Žvelc Rotija, Zapoge 30, Vodice, spri-
čevalo od 1 do 3. razreda OŠ Vodice.
gnm-52484

Ostali preklici

A2S SPEKTRA ORBIT d.o.o., Maribor-
ska 140, Celje, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1160632
za vozilo VW Polo 1,0, št. šasije WVWZ-
ZZ6NZXY419878. gno-52282

AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d.,
Vinarska c. 5, Vipava, licenco št. 1114/24,
izdala GZS dne 14. 1. 1998, za vozilo Mer-
cedes benz z reg. št. GO E2-430.
gnc-52519

ALTAS d.o.o., Ljubljanska 63, Domžale,
licenco št. 2443/80 za vozilo Peugeot bo-
xer 2,4 TD, z reg. št. LJ F8-56N.
gnh-52239

AVTO KOČEVJE d.o.o., Kidričeva 6/a,
Kočevje, izpit ADR, št. 4807, izdan 25. 1.
1997 na ime Hebar Stanko, Mala vas 2,
Miklavž. gnc-52369

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1179608, izdana 20. 1. 2000
za vozilo Daewoo Lanos, št. šasije SUP-
TF48YDYW089434. gnf-52566

Birsa Tamara, Ulica XXX. divizije 34, Sol-
kan, študentsko izkaznico, št. 20950014,
izdala Pravna fakulteta. gnp-52260

Božnar Zdravko, Podlubnik 159, Škofja
Loka, delovno knjižico. gns-52728

Budak Mario, Seča 77, Portorož – Por-
torose, vpisni list za čoln, št.
02/03-1603/75. gnx-52398

Budal Loredana, Novo polje, Cesta
III/23, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani.
gni-52442

Čančar Vinko, Volaričeva 36, Postojna,
delovno knjižico. gns-52703

Delost Jože, Knežak 175, Knežak, de-
lovno knjižico. gnh-52489

Dolinar Miha, Verje 30/b, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 22042130, izdala Fa-
kulteta za šport v Ljubljani. gng-52315

Đurđević Aleksandar, Vitraška 3, Kranj-
ska Gora, delovno knjižico. gnu-52476

Emeršič Dušan, Formin 15/a, Gorišni-
ca, delovno knjižico. gnf-52691

Erjavec Boštjan, Robanov kot 22, Sol-
čava, delovno knjižico, reg. št. 8115, ser.
št. D 257067, izdana 27. 6. 1980 v Mozir-
ju. gng-52215

Fijavž Jože, Bukovlje 19, Stranice, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu št. 601235 z dne 10.
9. 1997. m-586

Gale Tončka, Gumnišče 20, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-52425

Gnezda Vasja, Grilčeva ulica 28, Idrija,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1164481. gnc-52644

Hočevar Jaka, Bratovševa ploščad 15,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola. gne-52367

IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, licenco št. 223/21, izdala GZS dne
1. 12. 1997 za vozilo FAP SANOS S 415
MVP, z reg. št. CE A4-597. gnj-52512

IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, licenco št. 223/21, izdala GZS dne
1. 12. 1997 za vozilo TAM 190 A 11 T, z
reg. št. CE F5-782. gni-52513

Jaklič Angela, Bičkova ulica 3, Kranj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1080072. gnx-52223

Jašarević Naila, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-52527

Jovanović Slavka, Vojkova 4, Celje, de-
lovno knjižico. gny-52672

Jug Sandi, Vojkova 9, Solkan, delovno
knjižico. gnv-52225

Kapelj Peter, Ljubljanska 50/a, Postoj-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0202103. gny-52547

Kastelic Petra, Lesno brdo 56, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 21016355, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnu-52801

Komac Mojca, Pod akacijami 54, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala i Gimnazija
Poljane. gni-52788

Korošec Neža, Stari Grad 5, Makole,
dvojnik delovne knjižice, reg. št. 13644,
ser. št. 256230, izdala UE Slovenska Bis-
trica dne 14. 7. 1980. m-598

Kos Matej s.p., Avtoservis Kos, Ločica
ob Savinji 2/b, Polzela, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1228429. gnp-52581

Kregar Primož, Golnik 67, Golnik, de-
lovno knjižico. gnz-52221

Kreže Pavle, Kovinarsko naselje 1/a, Tr-
bovlje, delovno knjižico. gnl-52585

Krušnik Andrej, Ihan, Breznikova 39,
Domžale, letno vozovnico, št. 5080278, iz-
dal Kam Bus. gnz-52379

Kuhar Vida, Visoko 39, Visoko, študent-
sko izkaznico, št. 26193714. gnu-52401
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Lamovšek Darko, Agrokombinatska ce-
sta 13/d, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 26102822, izdala Fakulteta za gradbe-
ništvo in geodezijo v Ljubljani. gny-52501

Leskovec Sašo, Rovte 15, Rovte, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1013521. gnc-52594

Lozar Renata, Petrova vas 11, Črnomelj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0278889. gnq-52680

Macuh Matic, Ul. Adolfa Tavčarja 17,
Slovenske Konjice, delovno knjižico.
gnr-52229

Melanšek Peter, Celjska 10, Slovenj
Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0138431. gnn-52483

Mikic Klemen, Prisoje 2, Koper – Capo-
distria, študentsko izkaznico, št.
31980114, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnf-52641

Mujagić Zajun, Letoviška 18, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnr-52404

PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO d.
o. o., Verovškova 74, Ljubljana, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0291864. gnq-52434

POVRTNINA d.d., Maribor, Tržaška 33,
Maribor, licenco št. 967/27 za vozili z reg.
št. MB V2-292 in MB F7-086. gnl-52735

Ravnik Saša, Štihova ulica 19, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 37/98, izdala Od-
vetniška zbornica Slovenije, dne 24. 3.
1998. gnb-52245

Recelj Ada Martina, Cesta brigad 31,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0255054.
gnb-52720

Rokavec Zdenka, Češenik 16, Dob, de-
lovno knjižico. gnx-52773

Rugelj Simona, Delavska 8, Senovo, de-
lavsko knjižico, reg. št. 19109, izdala UE
Krško. gng-52390

Stadler Rut, Kardeljeva cesta 57, Mari-
bor, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu na Srednji vzgojiteljski šoli, izdano leta
1980 na ime Konstantinović Rutka.
gns-52453

Ščulac Jože, Ilirija 35, Pobegi, vpisni list
za čoln, št. 02/03-1661/90. gnv-52550

Šek Stanko, Veliki Brebrovnik 78, Mi-
klavž pri Ormožu, delovno knjižico.
gnw-52249

Šest Miha, Selška 8, Bled, delovno knji-
žico. gng-52440

ŠMINKA VODIŠEK IN DRUGI, d.n.o., Na
zelenici 7, Celje, licenco za mednarodni jav-
ni prevoz stvari v cestnem prometu št. 2459
za vozilo z reg. št. CE 61-78M. gnn-52383

ŠTAJERSKI AVTO DOM d.o.o., Tržaška
cesta 38, Maribor, potrdilo o ocarinjenju
vozila Renault Master, št. šasije VF1UDC-
CK524483091, carinjeno po KV 60483,
dne 15. 3. 2001. gnx-52673

Torkar Darja, Roče 26, Slap ob Idrijci,
delovno knjižico. gnd-52493

TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode
30, Slovenska Bistrica, licenco za opravlja-
nje prevozov stvari za lastne potrebe v no-
tranjem cestnem prometu št. 137/13 za
vozilo Iveco, z reg. št. MB GEA-09.
gnn-52533

Uhan Samo, Žigonova 25, Ljubljana, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0171512. gni-52613

Vajdič Dejan, Biš 6, Trnovska vas, delov-
no knjižico. gnk-52486

Verbič Melita, Glavarjeva ulica 56, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnd-52318

Vogel Marko, Lom 8, Mežica, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0205451. gne-52392

Zupanc Polona, Miklošičeva 5, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18000104, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnh-52539

Žnidar Aleš, Hrastje 115, Kranj, delovno
knjižico. gnv-52475

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN) 1685
ZJN-03-B - 42. člen 1685
ZJN-03-S - 42. člen 1685

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1) 1686
ZJN-11 1686
ZJN-12.B 1687
ZJN-12.G 1709
ZJN-12.S 1723
ZJN-13.B 1741
ZJN-13.S 1746
ZJN-14.B 1747
ZJN-15.B 1747
ZJN-15.G 1754
ZJN-15.S 1755

Javni razpisi 1757

Razpisi delovnih mest 1768

Druge objave 1770

Register političnih strank 1771

Evidenca statutov sindikatov 1771

Odločbe in sklepi po ZPOmK 1772

Objave po 42. členu Zakona o javnih glasilih 1772

Sklepi o privatizaciji 1772

Objave delniških družb 1773
Odkupi poslovnih deležev družb 1773
Javne prodaje delnic 1773
Sklici skupščin in nasprotni pre dlogi 1773

Objave sodišč 1779
Stečajni postopki in likvidacije 1779
Izvršbe in zavarovanja 1781
Oklici o skrbnikih in razpravah 1784
Oklici dedičem 1785
Oklici pogrešanih 1785

Sodni register 1785
Prenehanje družb po skrajšanem postopku 1785
KRANJ 1785
KRŠKO 1785
LJUBLJANA 1785

Izgubljene listine 1786
Štampiljke 1786
Priglasitveni list 1786
Potne listine 1786
Osebne izkaznice 1788
Vozniška dovoljenja 1789
Zavarovalne police 1792
Spričevala 1792
Ostali preklici 1794

VSEBINA



Stran 1796 / Št. 27 / 13. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

CD-ROM letnik '95 '96 '97 '98 '99 2000

kosov

štev. uporabnikov

Naročen-e CD-ROM-e mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec  DA NE

Datum Kraj

Podpis pooblaščene osebe

izšel je letnik 2000

Uradni list
Republike Slovenije Ena zgoščenka (CD-ROM) – en letnik uradnega lista.
Zakaj bi omare ali police zatrpali z metri in kilogrami uradnih listov, če vsako leto izidejo prav vse
strani uradnega glasila na zgoščenki. CD-ROM vam ponuja prijazno iskanje želenega besedila
in hkrati zagotavlja trajnost in nespremenljivost laserskega zapisa.

Število Cena za
uporabnikov posamezno leto

 v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan DDV

letniki: 1995–2000 na CD-ROMU

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.
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