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Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 110-1/01 Ob-48051
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 s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 10. 4. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire): po merilih iz razpisne do-
kumentacije je izbrani najugodnejši po-
nudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Primorje d.d., Vipav-
ska 3, 5270 Ajdovščina

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Klanec–Ankaran,
Srmin–Socerb; Viadukt Črni Kal.

7. Pogodbena vrednost
4.487,273.251,12 SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 8.056,300.000 SIT,
4.487,273.251,12 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: javni razpis za
ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

13., 14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem odstavku
42. člena zakona o javnih naročilih

Št. 110-1/01 Ob-48050
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: 24. 4. 2001.
4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sezon-

ska ali celoletna gostinska ponudba na
počivališčih ob AC.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše

informacije o postopku izbir izvjalca: na po-
novni javni razpis za Sezonsko ali celolet-
no gostinsko ponudbo na počivališčih ob
AC, objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/01
z dne 19. 1. 2001, se je prijavilo šest po-
nudnikov. Po pregledu in oceni ponudb je
bilo ugotovljeno, da je popolna samo ena
ponudba. Prav tako za posamezne sklo-
pe/lokacije nista prispeli vsaj dve popolni
ponudbi. Glede na določilo prvega odstav-
ka 41. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
in je po četrtem odstavku 41. člena ZJN
sprejel  sklep,  da  se  delo  odda  s
sklenitvijo neposredne pogodbe ob upo-
števanju določil 56. člena Zakona o javnih
naročilih.

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. 35103-3/99 Ob-47945
1. Naročnik: Občina Krško, Cesta krških

žrtev 14, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, 07/49-81-275. e-mail: ja-
nja.spiler@krsko.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: prenova in dozidava
osnovne šole Senovo, gradbeno-obrtni-
ška in inštalacijska dela.

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

ročila, če je določen: junij 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva dodatne informacije: Odde-
lek za gospodarsko infrastrukturo, pri Janji
Špiler.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 4. 2001.

Občina Krško

Št. 7/2001 Ob-47951
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev

18, 8250 Brežice, tel. 07/49-91-500, faks
07/49-90-052, e-mail: obcina.brezice@svn.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: izgradnja Osnovne šole
Pišece.

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

ročila, če je določen: 5. 8. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva dodatne informacije: Odde-
lek za družbene dejavnosti, Božena Devčič,
tel. 07/49-91-540.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 4. 2001.

Občina Brežice
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Št. 28 Ob-48055
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, faks 02/449-23-79.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: rekonstrukcija gradbe-
nega objekta in instalacije v objektu DC
RD 085 – prilagoditve prostorov in uspo-
sobitve objekta za potrebe poštnega
centra Maribor.

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

ročila, če je določen: september–oktober
2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Služba
za gradbeništvo in arhitekturo Pošte Slove-
nije, d.o.o., Ivo Eder, dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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

Zavrnitev vseh ponudb
Ob-48104

V skladu z 77. členom Zakona o javnih
naročilih vas obveščamo, da zavračamo vse
sprejte ponudbe javnega razpisa za nabavo
živil in prehrambenil artiklov, objavljenega z
dne 16. 3. 2001 v Uradnem listu RS, št.
19, Ob-45015 iz naslednjega razloga:

– v razpisni dokumentaciji ni bilo pose-
bej določeno, da bo izločitveni kriterij pri
odpiranju ponudb tudi točka 8.(a) – dodat-
ne zahteve naročnika.

Postopek oddaje javnega naročila bomo
pričeli ponovno, kar bo objavljeno v Ura-
dnem listu RS.

Dijaški dom Drava Maribor

Popravek
Št. 1433/01 Ob-47961

V javnem razpisu za oddajo javnega na-
ročila dobava 20 kV celic in ostale opreme
za RTP 110/35/20 Potoška vas, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46734, se popravijo 7.b, 8.a, 9.
in 16. točka in se pravilno glasijo:

7.(b) Razpisna dokumentacija bo na raz-
polago do 15. 5. 2001.

8.(a) Ponudbe morajo biti oddane najka-
sneje do 15. 5. 2001 do 10. ure, ponudbe
oddane po tem roku ne bodo upoštevane.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 5.
2001 ob 12.30, v sejni sobi v VII. nadstro-

pju Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana.

16. Naročnik bo posredoval le pisna po-
jasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročni-
ku priporočeno posredovane do 8. 5.
2001.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Popravek
Št. 1432/01 Ob-47962

V javnem razpisu za oddajo javnega na-
ročila dobava 20 kV celic in ostale opreme
za RP 20 kV Izlake, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001,
Ob-46735, se popravijo 7.b, 8.a, 9. in
16. točka in se pravilno glasijo:

7.(b) Razpisna dokumentacija bo na raz-
polago do 15. 5. 2001.

8.(a) Ponudbe morajo biti oddane najka-
sneje do 15. 5. 2001 do 10. ure, ponudbe
oddane po tem roku ne bodo upoštevane.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 5.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstro-
pju Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana.

16. Naročnik bo posredoval le pisna
pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane do 8. 5.
2001.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 208/2-10/2001 Ob-47675
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. skupina: strežniki,
2. skupina: osebni računalniki,
3. skupina: monitorji,
4. skupina: tipkovnice in miške,
5. skupina: tiskalniki,
6. skupina: komunikacijska oprema,
7. skupina: nadgradnja obstoječih

strežnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja naročila po skupinah in
podskupinah.

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni za-
četek 2. 7. 2001, trajanje dobave dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/669-62-18, faks 05/652-71-85.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen)
na žiro račun Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra, št. 51400-603-30666, pri APP Koper,
z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi nad le-
karno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti, ga-
rancija za odpravo napak v garancijskem ro-
ku 10%.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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: /

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– 1., 2. in 6. skupina: ponudbena cena,

garancijski rok, servis (odzivnost, kadri), re-
ference (pri naročniku in drugje – referen-
čna lista), plačilni pogoji, morebitne druge
ugodnosti,

– 3. skupina: ponudbena cena, garancij-
ski rok, servis (odzivnost, kadri), plačilni po-
goji, morebitne druge ugodnosti,

– 4. skupina: ponudbena cena, plačilni
pogoji, morebitne druge ugodnosti,

– 5. skupina: ponudbena cena, servis
(odzivnost, kadri), reference (pri naročniku
in drugje – referenčna lista), plačilni pogoji,
garancijski rok, morebitne druge ugodnosti,

– 7. skupina: ponudbena cena, servis
(odzivnost, kadri), reference (pri naročniku
in drugje – referenčna lista), plačilni pogoji,
morebitne druge ugodnosti, garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po faksu ali pisno na naslov pod toč-
ko 7.a.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-47889
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Občina Piran,

Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme in učil za objekt OŠ
Sečovlje.

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

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

ne.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32-33 / 5. 5. 2001 / Stran 1995

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 8. 2001 do
20. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Piran,
Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg
2, 6330 Piran. Prevzem razpisne dokumen-
tacije: Ester Nussdorfer, kontaktna oseba
Bogdan Babnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 51410-630-90030, sklic na številko
41-405-2-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 6. 6. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Piran, Urad za družbe-
ne dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
pri Ester Nussdorfer.

9. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 6. 6. 2001, v Veliki sejni dvorani Ob-
čine Piran ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: nave-
dena 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 izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 15. 7. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 21. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudbe:
– cena 60 %,
– kakovost 30 %,
– garancija 10 %.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu – kontaktna oseba: Bogdan Babnik,
tel. 05/671-03-59, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Občina Piran

Št. 402-04-49/01 Ob-47956
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kuhinjska
oprema za 10 službenih stanovanj.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 45 dni od na-

ročila, predviden rok naročila je takoj po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranj ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2001 ob 9.30.

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

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 (47. člen Za-
kona 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: iz razpisne dokumenta-
cije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 23 točk,
3. finančna sposobnost – 7 točk,
4. standard ISO 9001 – 7 točk,
5. daljši garancijski rok – do 4,8 točke.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Alenka Lamovec, tel. 478-18-31.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 4. 2001.
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Št. 025-01/158 Ob-47958
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Polzela, Polzela 14/a, 3313 Polzela in
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela .

2. Naslov naročnika: Občina Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-11,
faks 03/703-32-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo GVC 16/25 (1+5) znamke MAN tip
14.224 LAC s pogonom na vsa štiri ko-
lesa.

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

4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo  Polzela,  Polzela  14/a,  3313  Pol-
zela.

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

zaključka ali trajanje dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Polze-
la, Polzela 8, 3313 Polzela, tajništvo občin-
ske uprave Čmak Gordana, e-mail: gorda-
na.cmak@polzela.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50750-630-10308 pri Agenciji za plačilni
promet, izpostava Žalec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8, 3313
Polzela tajništvo .

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2001 ob 9.30 v sejni sobi Občine Pol-
zela.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
v razpisni dokumentaciji.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba morav veljati
60 dni ; ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
7 dneh po podpisu obvestila o izbiri.

15. Merila za ocenitev ponudb: upora-
ba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Eva Lenko, Občina Polzela, tel.
03/703-32-13.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Občina Polzela in PGD Polzela

Št. 404-08-23/01-2 Ob-47965
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) Utekočinjen plin za ogrevanje

650.000 litrov/leto.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelj se lahko poteguje za točko
v celoti.

4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna
na naslednje lokacije:

– vojašnica Ilirska Bistrica,
– vojašnica Pivka,
– vojašnica Postojna,
– vojašnica Aljševica pri Novi Gorici,
– 210 UC Cerklje,
– 24. OKMB,
– Tehnični zavod, Slovenska vas,
– Uprava za obrambo, Postojna,
– URSZR, Roje-Ljubljana,
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– Vojašnica Cerklje,
– Vojašnica Kidričevo,
– Vojašnica Maribor,
– Vojašnica Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

zaključka ali trajanje dobave: od julija 2001
do julija 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat
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 28/2001), 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 razpi-
sa,sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 6. 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 28/2001- Utekočinjen
plin za ogrevanje“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 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
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 ra-
čuna, 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
najvažnejših pogodbah na področju javne-
ga naročila in podatke o tehničnih zmoglji-
vostih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o spre-
jemu ponudbe predvidoma do 5. 7. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 04 Ob-47968
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: ultrazvoč-
ni aparat.

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

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 julija
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.:
83-18-700, direktor Vladimir Breznik, dr.
med. spec.

(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 potrebno
predložiti ponudbo: 6. 6. 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: 6. 6. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom dr. Julija Polca Kamnik, II. nadstropje,
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

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 (47. člen Za-
kona 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: določeno v razpisini do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2001, sprejem
odločitve predvidoma 15. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na 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: 26. 4. 2001.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik

Št. 02/2001 Ob-47969
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rahabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
sko blago.

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

03. zdravila,
04. medicinski potrošni material,
05. laboratorijski potrošni material.
Ponudnik lahko ponudi vse blago po

sklopih ali samo posamezne sklope. Da bo
ponudba veljavna pa mora ponuditi najmanj
50% artiklov iz posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: fco. skladišče kupec-na-
ročnik, Cankarjeva 4, Sežana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave je predviden 1. 7. 2001, konec doba-
ve pa 30. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
menacijo lahko dvignete v računovodstvu
bolnišnice, dodatne informacije nudi Zdrav-
ko Gomizelj, tel.-faks 05/73-41-302.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega dneva za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak delovnik med 8. in
11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT na ŽR
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva 4, št.
51420-603-31198 ali neposredno pri blagaj-
ni računovodstva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 6. 6. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki morajo predložiti po-
nudbo na naslov: Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov
in podaljšano splošno-bolnišnično nego Se-
žana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2001, ob
10.30, v sobi direktorice.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora v ponudbi priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od po-
nudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni in drugi pogoji financiranja so določeni v
kupoprodajni pogodbi, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 7. 2001, naročnik bo odločil o spre-
jemu ponudb v roku 15 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena vrednost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Bolnišnica Sežana

Št. 01/2001 Ob-47970
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rahabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
01. živila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 01.
živila, je predvidena za oddajo v celoti ali po
sklopih oziroma podskupinah blaga, in sicer:

01.01. splošno prehrambeno blago,
01.02. sadje in zelenjava,
01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. mleko in mlečni izdelki,
01.05. kruh in pecivo.
Ponudnik lahko ponudi vse blago iz sku-

pine ali posamezne podskupine. Da bo po-
nudba veljavna pa mora ponuditi vse artikle
iz najmanj ene podskupine blaga.

4. Kraj dobave: fco. skladišče kupec-na-
ročnik, Cankarjeva 4, Sežana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave je predviden 1. 7. 2001, konec doba-
ve pa 30. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
menacijo lahko dvignete v računovodstvu
bolnišnice, dodatne informacije nudi Zdrav-
ko Gomizelj, tel.-faks 05/73-41-302.

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

do zadnjega dneva za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak delovnik med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT na ŽR
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva 4, št.
51420-603-31198 ali neposredno pri blagaj-
ni računovodstva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 6. 6. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki morajo predložiti po-
nudbo na naslov: Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov
in podaljšano splošno-bolnišnično nego Se-
žana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2001, ob
9.30, v sobi direktorice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora v ponudbi priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od po-
nudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni in drugi pogoji financiranja so določeni v
kupoprodajni pogodbi, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 7. 2001, naročnik bo odločil o spre-
jemu ponudb v roku 15 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena vrednost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Bolnišnica Sežana

Št. 40301-03/2001 Ob-47973
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,

Slovenj Gradec; e-mail: vlado.nikolic@me-
sto-sg.si; tel. 02/88-12-150; faks
02/88-12-118.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo – šasija GVV2.

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

4. Kraj dobave: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava naj-
kasneje 3 mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Tanja Meh,
vložišče Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-12-123, tanja.meh@mesto-sg.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: pon., tor., čet., od
7. do 15. ure, v sredo do 17. ure, v petek
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ŽR št. 51840-630-25638
(3.000 SIT).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 6. 2001 do 8.
ure zjutraj.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Mestne občine Slo-
venj Gradec, Šolska ulica 5, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2001 ob 9. uri, sejna soba Mestne ob-
čine Slovenj Gradec, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe 1,200.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: 60 dni od dobave vozila.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: 41. člen ZJN.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 2001, 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence do 30%, cena do 40%, rok dobave
do 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vlado.nikolic@mesto-sg.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 4. 2001.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 1033/01 Ob-47998
1. Naročnik: KOP, Javno komunalno po-

djetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 57,

1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-64-131,
faks 03/56-64-114.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo z nadgradnjo za odvoz tipskih za-
bojnikov 5–7 m3.

4. (b) Če je predvidena oddaja sklo-
pov, navesti sklope in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja naročila po
sklopih.

4. Kraj dobave: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: skrajni rok
izvedbe posla 21. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: KOP Zagorje
ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi, izdajanje razpisne doku-
mentacije: tajništvo (1. nadstr.) – Urška Pre-
gelj; dodatne informacije: Milan Fakin, Bog-
dan Lilija, tel. 03/566-41-31 (vsak delovni
dan med 8. in 13. uro).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 52720-601-10675, DDV je
zajet v ceni dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: KOP, Javno komunalno podje-
tje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi – tajništvo (1.
nadstr.).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2001 ob 10. uri, KOP, Javno komu-
nalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Ce-
sta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, sejna
soba (2. nadstr.).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od ponudbene
vrednosti blaga.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
največ do 10% avansa fiksne pogodbene
cene v roku, ki ni krajši od 3 dni po sklenitvi
pogodbe, plačilo razlike do fiksne pogod-
bene cene v roku, ki ni krajši od 30 dni od
dne prevzema blaga na kraju izpolnitve.

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:

– registracija dejavnosti, ki je vezana na
predmet javnega naročila pri pristojnem or-
ganu države,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,

– da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obveznosti v skladu s predpisi,

– da je finančno in poslovno sposoben
(BON-1 in BON-2),

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (reference),

– da je, glede zahtev iz te točke javnega
razpisa, dal nezavajajoče podatke,

– izpolnjevanje z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje registrirane dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la (4. člen ZGD, Ur. l. RS, št. 30/93),

– predložitev brezpogojne bančne ga-
rancije za resnost ponudbe,

– izpolnjen obrazec podatki o ponu-
dniku,

– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti v primeru, da bo izbran kot najugo-
dnejši ponudnik v višini 10% pogodbene
vrednosti,

– izjava banke s sedežem v Republiki
Sloveniji, da bo izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– izjava banke s sedežem v Republiki
Sloveniji, da bo izdala bančno garancijo za
vrnitev predplačila v primeru, da ponudnik
zahteva predplačilo,

– izjava ponudnika, da je zanesljiv, spo-
soben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo
in da mu zakon ne prepoveduje sklenitve
pogodbe,

– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji javnega razpisa,

– potrditev veljavnosti ponudbe, roka do-
bave, načina in roka plačila,

– potrjen in izpolnjen vzorec pogodbe,
– izpolnjevanje vseh zahtevanih tehnič-

nih specifikacij,
– izpolnjen obrazec reference,
– izpolnjen obrazec predračun,
– izpolnjen obrazec ponudbe.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev in

obrazce izpolnjene v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, je potrebno pre-
dložiti v obliki in na način določen z navodili
iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 9. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 12. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena,
b) rok izvedbe posla,
c) višina avansa (od fiksne pogodbene

cene),
č) rok plačila avansa,
d) rok plačila razlike do fiksne pogodbe-

ne cene,
e) združljivost ponudbe s servisno slu-

žbo in obstoječim voznim parkom naroč-
nika,

f) reference,
g) finančno stanje ponudnika BON-1: go-

spodarnost poslovanja; čisti dobiček oziro-
ma čista izguba pri poslovanju; razmerje med
ČD/izgubo ter prihodki; BON-2: stanje ne-
poravnanih obveznosti iz evidence o vrstnem
redu plačil na dan sestavitve obrazca,

h) povprečno stanje na ŽR (za s.p.).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: KOP, Javno komunalno podjetje Za-
gorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi, vsak delovni dan
med 10. in 13. uro: Milan Fakin, Bogdan
Lilija, tel. 03/566-41-31.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

KOP Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi, d.o.o.

Št. 317/01 Ob-47999
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1525 Ljubljana, tel. 01 5431-100.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stenti.
1. Stenti s prevleko iz biološko kompati-

bilne snovi – 60 kom,
2. Samoraztezni koronarni stenti – 10

kom,
3. Stenti z zaščito na robovih – 100 kom,
4. Koronarni stenti za direktno stentira-

nje – 250 kom,
5. Koronarni stenti – 250 kom,
6. Samoraztezni stenti za aortokoronar-

ne premostitve – 10 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba je lahko podana kot celota ali
po sklopih.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, centralno skladišče medi-
cinsko potrošnega materiala.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave julij 2001, trajanje dobave eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski na-
sip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje/soba
št. 40 (tajništvo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2001 da-
lje vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I nadstropje/soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 6. 2001 ob 11. uri v seminarju I.
v kleti Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
od letne ponudbene vrednosti. Trajanje ban-
čne garancije za resnost ponudbe je 121 dni
od odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 43. členu Zako-
na o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe je 4. 10. 2001, bančna garancija za
resnost ponudbe pa do 5. 10. 2001. Pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be pa je julij 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– strokovna ocena 10%,
– skupaj 100%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na zahtevo strokovne komisije mora
ponudnik omogočiti testiranje ponujenih iz-
delkov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 316/01 Ob-48000
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1525 Ljubljana, tel. 01/54-31-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: defibrila-

torji;
1. Defibrilator s spodbujevalnikom tipa

DDDR in pripadajočo elektrodo – 6 kom,
2. Defibrilator s spodbujevalnikom tipa

VVI in pripadajočo elektrodo – 14 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba je lahko podana kot celota ali
po sklopih.

4. Kraj dobave: Klinični center ljubljana,
Zaloška cesta 2, centralno skladišče medi-
cinsko potrošnega materiala.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave julij 2001, trajanje dobave eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski na-
sip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje/soba
št. 40 (tajništvo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2001 da-
lje vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I nadstropje/soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2001 ob 10. uri v seminarju I. v kleti
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
od letne ponudbene vrednosti. trajanje ban-
čne garancije za resnost ponudbe je 121 dni
od odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 43. členu Zako-
na o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe je 4. 10. 2001, bančna garancija za
resnost ponudbe pa do: 5. 10. 2001. Pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be pa je julij 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Merilo za sklop 1:
– cena 90%,
– strokovna ocena 10%,
– skupaj 100%;
Merilo za sklop 2:
– cena 80%,
– strokovna ocena 20%,
– skupaj 100%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na zahtevo strokovne komisije mora
ponudnik omogočiti testiranje ponujenih iz-
delkov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 315/01 Ob-48001
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1525 Ljubljana, tel. 01/54-31-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oksigena-

torji
1. Zaprti sistem za odrasle – 200 kom,
2. Odprti sistem za odrasle – 650 kom,
3. Odprti sistem za otroke,
a) do 10 kg telesne teže 25 kom,
b) od 10 do 50 kg telesne teže – 25 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba je lahko podana kot celota, po sklo-
pih in podsklopih.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, centralno skladišče medi-
cinsko potrošnega materiala.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
dobave avgust 2001, trajanje dobave eno
leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski na-
sip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje/soba
št. 40 (tajništvo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2001 da-
lje vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Komerci-
alnega sektorja Kliničnega centra, Poljanski
nasip 58, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
od letne ponudbene vrednosti. Trajanje ban-
čne garancije za resnost ponudbe je 121 dni
od odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 43. členu Zako-
na o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 9. 2001, bančna garancija za resnost
ponudbe pa do 30. 9. 2001. Predviden da-
tum odločitve je junij 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– strokovna ocena 20%,
– skupaj: 100%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na zahtevo strokovne komisije mora
ponudnik omogočiti testiranje ponujenih iz-
delkov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 01/2001-07 Ob-48015
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel. 03/58-71-465,
03-5869-160, faks 03-5869-131.

3. (a) Vrsta in količina blaga: cement
portland – 8.100 ton.

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

4. Kraj dobave: skladišče Premogovni-
ka Velenje d.d.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje d.d.- gospodarski sektor, Rudarska
6, 3320 Velenje – Srečko Anžej soba 107,
tel. 03/89-82-126.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT polog na račun
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podjetja št. 52800-601-23430 z oznako ce-
ment – 01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 11. 6. 2001
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov v točki 7.a.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2001 ob 9. uri – Premogovnik Vele-
nje d.d. Partizanska 78 v sejni sobi direk-
torja, II.nadstropje soba št. 221.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednoti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: doba-
vo v celoti financira naročnik.

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
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, odločitev
do 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ocena dobavitelja in certifikat ISO.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ludvik Golob tel. 03/58-71-465 ali
03/58-69-160 int. 1644.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 01/2001-07 Ob-48016
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita 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. (a) Vrsta in količina blaga: material
za omet 23.000 vreč po 50 l.

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

4. Kraj dobave: skladišče Premogovni-
ka Velenje d.d.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje d.d.- gospodarski sektor, Rudarska
6, 3320 Velenje – Srečko Anžej soba 107
tel. 03/89-82-126.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT polog na račun
podjetja št. 52800-601-23430 z oznako
material za omet – 01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 11. 6. 2001
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov v točki 7.a.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2001 ob 10. uri – Premogovnik Ve-
lenje d.d. Partizanska 78 v sejni sobi direk-
torja, II.nadstropje soba št. 221.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednoti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: doba-
vo v celoti financira naročnik.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, odločitev
do 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična primernost, ocena dobavitelja in
certifikat ISO.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ludvik Golob tel. 03/58-71-465 ali
03/58-69-160 int. 1644.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Ob-48020
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: digitalne

in analogne avdio mešalne mize – 8 ko-
sov.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvidena je
dobava v roku šestih tednov po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, Tehnični trakt, soba 3Z16, pri Ma-
teji Duša, tel. 01/475-37-42, faks
01/475-37-40.

Dodatne informacije: samo v pisni obli-
ki, in sicer za tehnični del pri Dragu Perdihu
faks 01/475-37-40, za komercialni del pri
Alenki Rome faks 01/475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2001 do
dneva oddaje ponudb vsak delovni dan, med
9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo

na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaksu 01/475-37-40
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. 178/2001 – “Avdio mešalne mi-
ze”. Na kuverti mora biti napisan polni na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2001 ob 10. uri v Veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v znesku
500.000 SIT, nepreklicna, brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa
pogodbe – po razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): podpis pravne-
ga akta o skupni izvedbi JN.

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 dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe pa je 8. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 65%,
– tehnična ustreznost 20%,
– plačilni pogoji 10%,
– dobavni rok 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanega, odvisno od razpoložljivih finan-
čnih sredstev in dejanskih potreb. V tem pri-
meru izbrani ponudnik ni upravičen do od-
škodnine iz tega naslova. Naročnik si pridr-
žuje pravico do razveljavitve razpisa oziro-
ma da ne izbere nobenega ponudnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 182/2001 Ob-48021
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna

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

– Sklop A: zimska oblačila,
– Sklop B: osebna in skupna varovalna

oprema,
– Sklop C: osebna oprema za VPD.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

celoto ali za posamezne sklope.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe oziroma eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija: JZ RTV Slovenija, Miklavž Lovšin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2001 do
dneva oddaje ponudb vsak delovni dan, med
9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaksu 01/475-28-80
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. 182/2001 – “Osebna varovalna
oprema”. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2001 ob 10. uri v Veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe nepreklic-
na, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, ve-
ljavna do podpisa pogodbe – po razpisni do-
kumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe pa je 8. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 70%,
– rok izvedbe 10%,

– plačilni pogoji 10%,
– kakovost 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami ne opravi izbora.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

JZ RTV Slovenija

Ob-48040
1. Naročnik: Vrtec Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Vrtec Trbovlje, Ru-

darska cesta 10a, Trbovlje, tel.
03/56-22-110, faks 03/56-35-102, e-ma-
il: marinka.bucar@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil v skupni letni ocenjeni vre-
dnosti 23,000.000 SIT.

(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 skupinah živil:

1. sveže sadje in zelenjava,
2. jabolka,
3. krompir,
4. zamrznjena zelenjava, sadje in drugi

proizvodi,
5. suhe stročnice, semena in proizvodi,
6. kruh in pekovsko pecivo,
7. moka, mlevski izdelki in žitarice in te-

stenine,
8. sveže meso in mesni izdelki,
9. zajčje meso,
10. perutnina in izdelki iz perutnine,
11. ribe,
12. mleko in mlečni izdelki,
13. jajca,
14. sokovi, sadje pijače, voda, mineral-

na voda in sirupi,
15. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Trbovlje, central-

na kuhinja, Rudarska cesta 10a, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, trajanje dve leti od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo prejmete v tajništvu Vrtca Trbov-
lje, Rudarska cesta 10a, Trbovlje, vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure. Dodatne informaci-
je: Jerica Polc, tel. 03/56-22-110.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 2001
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (19% DDV v ce-
ni), znesek ponudniki nakažejo na žiro ra-
čun št. 52700-603-40269.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Vrtec Trbovlje, Rudarska ce-
sta 10a, Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2001 ob 10. uri, v prostorih – na
upravi Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta 10a,
Trbovlje.

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: rok pla-
čila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, ostali pogoji so opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za od-
dajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, dosedanje izkušnje, refe-
rence na področju javnih razpisov, posebne
ugodnosti ponudnika, plačilni roki. Kriteriji
za ocenitev ponudb so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 14 z dne
12. 3. 1999, Ob-1636.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Vrtec Trbovlje

Št. 01/2001 Ob-48041
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor – Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 234-73-22, faks 234-73-45.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in

montaža zunanjega dodatnega osebne-
ga dvigala.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik mora ponuditi vso opremo.

4. Kraj dobave: Dom upokojencev Cen-
ter, Tabor – Poljane, Ljubljana, Tabor 10.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2001, rok
dokončanja maj 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Doma
upokojencev Center, Tabor – Poljane, Ljub-
ljana, Tabor 10 – dvig razpisne dokumenta-
cije; dodatne informacije Drago Butina, tel.
234-73-22.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za predlo-
žitev ponudb, ob predložitvi dokazila o vpla-
čilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko 5.000 SIT na
ŽR 50101-603-45655, sklic na št. 763910.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Center, Ta-
bor – Poljane, Ljubljana, Tabor 10 – tajniš-
tvo, osebno ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi Doma upo-
kojencev Center, Tabor – Poljane, Ljublja-
na, Tabor 10.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v viši-
ni 5% vrednosti del, veljavna 70 dni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izve-
dena dela bo izvajalec obračunaval vsake-
ga 15. v mesecu, z začasnimi situacijami in
končno obračunsko situacijo. Izvajalec bo si-
tuacije izstavljal na podlagi dejansko izvede-
nih del, potrjenega finančnega in terminske-
ga plana. Izvajalec predloži naročniku ustrez-
no število izvodov v potrditev, naročnik pa
je dolžan po pregledu potrjene izvode vrniti
v roku 5 dni od pisnega datuma prejema.
Rok za plačilo situacije je 30 dni po potrdi-
tvi s strani nadzornega organa.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: poleg zakonskih pogo-
jev, še pogoji, opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni; datum odločitve o sprejemu ponud-
be 15. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: upošte-
vana bodo naslednja merila:

a) cena 60%,
b) reference 30%,
c) garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 4. 2001.
Dom upokojencev Center,
Tabor – Poljane, Ljubljana

Št. 64-02/3-2001 Ob-48042
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Grajski

trg 14, 2327 Rače.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,

2327 Rače, tel. 02/609-60-10, faks
02/609-60-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za OŠ Rače.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudbo je mogoče oddati samo za celoto.

Podatki o namenu naročila, kadar vklju-
čuje izdelavo projektov: izvedba projektov ni
predvidena.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Rače,
Grajski trg 1, 2327 Rače.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, tel.
02/609-60-15 (Simona Antolič).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
fotokopijo potrdila o registraciji in dokazilo
o plačilu pristojbine na ŽR Občine Ra-
če-Fram, št. 51800-630-25547, s sklicem
na št. 64-02/3-2001, v višini 10.000 SIT
(DDV je vključen), z namenom nakazila “Pri-
stojbina za javni razpis – oprema OŠ Rače”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 6. 6. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, v tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 7. 6. 2001 ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od razpisane vrednosti javnega naročila. Tra-
janje garancije je do izteka veljavnosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): predložitev podpi-
sanega pravnega akta o skupnem nastopu
z navedbo pooblaščenega ponudnika.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Občina Rače-Fram

Št. 26 Ob-48054
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.

Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: faks

02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rezervni

deli avtomobilov Renault, Mercedes, fi-
at, mopede APN 6, mobitel, olja, ma-
ziva.

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

en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi za posamezno vrsto vozil.

4. Kraj dobave: DE TOS Ljubljana in Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001 do
31. 5. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je,d.o.o. Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
Peter Hometer tel. 02/449-23-02.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: žiro račun 51800-601-180
Pošta Slovenije,d.o.o., virmanski nalog ali
splošna položnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: nabavna služba Pošta Sloveni-
je,d.o.o. Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2001 ob 10. uri Uprava Pošte Slove-
nije, Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10%
od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
30. 7. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila 60 dni.

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:

a) Potrdilo o registraciji in opravljanje de-
javnosti, (oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljat dejavnosti, ki ga izda pri-
stojni davčni urad za s.p.).

b) Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju, likvidaciji, ali prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.

c) Potrdilo, da v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila (v koli-
kor potrdila ni možno pridobiti, velja lastna
izjava, v kateri ponudnik pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavlja, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo naročila, ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njegovim po-
slovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila).

d) Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke in druge dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS.

e) Opis tehnične zmožnosti za izvedbo
posla in opreme.
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f) Opis finančne zmožnosti za izvedbo po-
sla. Potrebno je predložiti izvlečke iz bilan-
ce stanja in uspeha od prihodkov prodaje
za zadnja tri leta.

g) Opis sposobnosti zaposlenih za izved-
bo posla.

h) Izjavo ponudnika, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe.

i) Izjavo, da ponudnik odstopa od terja-
tev do naročnika v korist dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev, za izkazane in
potrjene terjatve, v kolikor bo to zahtevano
s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev.

j) Izjavo, da bo ponudnik del za poplači-
lo obveznosti dobaviteljem blaga, kooperan-
tom in podizvajalcem upošteval enake roke
plačil, kot so določeni v pogodbi o prevze-
mu del z naročnikom.

k) Izjava, da bo ponudnik priznal in obra-
čunal ter plačal dobaviteljem blaga, koope-
rantom in podizvajalcem del zapadle obvez-
nosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan
zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih ob-
veznosti po izstavljenih računih za opravljene
storitve podizvajalcev in kooperantov.

l) Mnenje pooblaščenega revizorja, če je
vrednost ponudbe večje od 50,000.000
SIT, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za raz-
pisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperan-
tov in podizvajalcev do dneva oddaje ponud-
be na podlagi razpisa javnega naročila.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena 25
točk, kakovost 7 točk, ocena dobavitelja 3
točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: do 28. 5. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 4. 2001.

Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor

Št. 541/1-01 Ob-48106
1. Naročnik: Dom upokojencev Celje.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev

Celje, Jurčičeva 6, Celje, 3000 Celje, faks
03/54-84-530, tel. 03/54-35-200, e-mail:
celje@ssz-slo.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) živila in material za prehrano:
1. podskupina: sadje, zelenjava in ozim-

nica – 7,382.000 SIT,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki –

3,700.000 SIT,
3. podskupina: kruh in pekovsko pecivo

– 5,000.000 SIT,
4. podskupina: meso, mesni izdelki, pe-

rutnina, perutninski izdelki, kunci –
21,190.000 SIT,

5. podskupina: mleko in mlečni izdelki –
9,100.000 SIT,

6. podskupina: jajca – 950.000 SIT,
7. podskupina: splošno prehrambeno

blago – 13,700.000 SIT,
B) čistila:
1. podskupina: pralna sredstva –

3,800.000 SIT,
2. podskupina: sredstva za higieno bival-

nih prostorov – 2,800.000 SIT,

3. podskupina: sredstva za osebno higi-
eno – 800.000 SIT.

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

Ocenjena vrednost naročila:
68,422.000 SIT.

Ponudnik lahko konkurira na eno skupino
ali posamezno podskupino ali za vse skupaj.

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

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava Dom
upokojencev Celje, Jurčičeva 6, Celje.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje
dobave je 24 mesecev; predvideni čas do-
bave: 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: Dom upokojen-
cev Celje, Jurčičeva 6, 3000 Celje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
7. 5. 2001 do petka 25. 5. 2001, vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure s potrdilom o vpla-
čilu za stroške priprave dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (DDV je vraču-
nan) na žiro račun: 50700-603-30762, dav-
čna številka: 76851184. Račun bo izstavljen
v roku 8 dni od plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do srede 6. 6. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Celje, Jurči-
čeva 6, 3000 Celje, z označbo: “Ne odpiraj
– Javni razpis – za nabavo živil in materiala
za prehrano in čistil za potrebe Doma upo-
kojencev Celje” in z navedbo številke obja-
ve javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2001 ob 9. uri v prostorih sejne sobe
doma.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum do katerega mo-
ra veljati ponudba je 30. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– za blago skupine A) živila in mterial za

prehrano je merilo najnižja cena,
– skupina B) čistila pa se kot merilo upo-

rabljata: najnižja končna vrednost (50%) in
kakovost čistil (50%).

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na na-

slovu naročnika, kontaktna oseba je Sonja
Korošec, računovodkinja.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 4. 2001.

Dom upokojencev Celje

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

Ob-47907
1. Naročnik: Občina Brezovica.
2. Naslov naročnika: 1351 Brezovica,

Tržaška 390, faks 01/365-32-23, tel.
01/365-32-23, e.mail:info@brezovica.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
noobrtniška in instalacijska dela ter zu-
nanja ureditev prizidka k montažnemu
vrtcu Podpeč.

(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: Podpeč.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 30. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Brezo-
vica,Brezovica, Tržaška 390, Janez Miklič,
tel.01/365-32-22.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 12 ure, prosimo za predho-
dno telefonsko najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo stroškov razpisne
dokumentacije v višini 20.000 SIT na žiro
račun naročnika št. 50106-630-810113.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brezovica, Tržaška
390, 1351 Brezovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. junij 2001 ob 12.30, v sejni sobi
na sedežu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 dnevni rok plačila, Zakon o javnih
financah, Zakon o izvrševanju proračuna,
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podzakonski akti o finančnem poslovanju
posrednih proračunskih porabnikov, avan-
sa ni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): sklenjena po-
godba o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja izvedbo naročila s podizvajalcem
ali v obliki poslovnega sodelovanja.

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 o bančni garanciji
za dobro izvedbo pogodbe, izjava o bančni
garanciji za odpravo pomanjkljivosti in na-
pak v garancijski dobi, minimalni rok plačila
je 30 dni; skrajni rok za primopredajo pri-
zidka je 30. 10. 2001; pisne izjave podiz-
vajalcev, da je ponudnik pravilno in pravo-
časno poravnal zapadle obveznosti do njih;
sklenjena pogodba o skupnem nastopanju
v primeru iz predhodne točke te objave;
podatki o ključnem tehničnem osebju in dru-
gih strokovnih delavcih ponudnika, izjava
ponudnika o obveznostih po Zakonu o te-
hničnih zahtevah za proizvode in ugotavlja-
nju skladnosti, o sposobnosti dajanja tehnič-
nih informacij in zagotovitvi garancij.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 7. 2001, predvide-
ni datum sprejema ponudbe je 15. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni roki 10%, rok izvedbe 10%,
reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Občina Brezovica

Št. 002/2001 Ob-47938
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 42-65-800, faks
42-65-802.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
– rekonstrukcija ceste in izgradnja

pločnika skozi naselje Zagrad v dolžini
L = 415 m,

– ureditev obstoječe struge in delna
prestavitev potoka Ločnica v dolžini
L = 205 m.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivih
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik predvideva tudi odda-
jo naročila za posamezne objekte.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo zaje-
ma tudi izdelavo geodetskih posnetkov in
izdelavo PID po posameznih objektih.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanje ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma do 16. 7. 2001, rok dokonča-
nja 2,5 meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunalna direk-

cija, Prešernova 27, 3000 Celje, Brane Ga-
brijan, gr. inž.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT (z DDV) na žiro
račun Mestne občine Celje, Komunalne di-
rekcije, številka: 50700-630-9010105.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 5. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo Komunalne direkcije,
Prešernova 27/II, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2001 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od opravljenega dela.

12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 15 dni od
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– reference 15%,
– roki izvedbe 10%,
– celovitost ponudbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 4. 2001.
Mestna občina Celje

Št. 351-03/00-1 Ob-47939
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: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri novogradnji večnamenske dvo-
rane v Logatcu.

(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
razen za II. fazo zunanje ureditve za katero
bo lahko sklenjen aneks k osnovni pogodbi
v skladu z 89. členom ZJN.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: pri OŠ “8 talcev“ v Lo-
gatcu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, ponudnik lahko ponudi izvedbo na fun-
kcionalni ključ v roke za celotni objekt brez
II. faze zunanje ureditve.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: avgust 2001-de-
cember 2002.

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: 20.000 SIT na žiro račun
naročnika štev. 50110-630-810342, s pri-
pisom – večnamenska dvorana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 5. 6. 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:
5. 6. 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 3% 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, obvestilo
o oddaji naročila do 30. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbrani ponudnik bo imel možnost
pogajanja za II. fazo zunanje ureditve v letu
2003.

17. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: objava namere o javnem naročilu dne
29. 9. 2000, Ob-35858 (Uradni list RS, št.
87-88/00).

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2001.

Občina Logatec

Št. 266-49/01 Ob-47957
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
nadstrešnice, zunanje ureditve in doba-
va ter postavitev kontrolnih kabin na
mednarodnem mejnem prehodu Kozi-
na–Krvavi potok.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32-33 / 5. 5. 2001 / Stran 2005

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: MMP Kozina–Krvavi po-
tok.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni rok iz-
vedbe del je v mesecu juliju in avgustu 2001
oziroma 60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2001 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije po razpisni dokumentaciji.

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 (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: iz razpisne dokumenta-
cije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. reference ponudnika – do 23 točk;
3. finančna sposobnost – 5 točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 – 5 točk;
5. daljši garancijski rok – do 4,8 točke;
6. krajši rok izvedbe del – do 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Rado Vidic, tel. 01/478-18-34.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 4. 2001.
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Ob-47950
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.

2. Naslov naročnika: Komunalna direk-
cija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, tel.
02/220-24-14, faks 02/252-65-51.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
310 m vodotesnega betonskega kanala

DN 80 cm z lovilcem olj in razdelilnim
jaškom.

(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: ureditev kana-
lizacije v Damiševem naselju.

4. Kraj izvedbe: Damiševo naselje pri
Mariboru.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek junij
2001, dokončanje: september 2001, čas iz-
vedbe: 70 koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Marjan Blas-
sin, univ. dipl. ekon., inž. grad., Komunalna
direkcija, tel. 02/220-14-14, pisarna 110.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure, v pisarni
110, do poteka roka razpisa oziroma odda-
je ponudb na Komunalni direkciji Maribor.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT nakazati z vir-
manom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, s pripombo “Drugi
prihodki za komunalne dejavnosti” in pripi-
sati, za kateri javni razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi na Komu-
nalni direkciji.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vano finančno zavarovanje za resnost ponud-
be je 5% od ponudbene vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: oprede-
ljena 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: 25. 4. 2001.

Mestna občina Maribor

Št. 4/2001 Ob-47960
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-
va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/20-42-449, e-pošta: jpk@komuna-
la-kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
– ročni izkop pri vzdrževalnih delih na

vodovodnem omrežju,
– čiščenje rastja in grmovja okoli vo-

dovodnih objektov,
– pomožna dela pri odpravljanju ok-

var ter intervencijskih delih na vodovo-
dnem sistemu.

Okvirna vrednost del znaša 25,000.000
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 izbran en
sam izvajalec.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: na vodovodnem sistemu
v upravljanju naročnika, na območju Mestne
občine Kranj in občin Šenčur, Cerklje, Pred-
dvor, Naklo in Medvode.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-
ročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. julija 2001
do 1. julija 2004. Naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo za tri leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.d., EE Vodovod, Ko-
roška 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: 1.500 SIT nakazati na ŽR
naročnika, št. 51500-601-10607, pri APP
RS, Podružnica Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Kranj, javno podje-
tje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi na naslo-
vu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vredno-
sti, z veljavnostjo do 17. 6. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila 30 dni, kompenzacija.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb;
naročnik bo odločitev sprejel najkasneje do
22. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
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– cena,
– odzivni čas,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Merila so podrobnejše opisana in vredno-

tena 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: 26. 4. 2001.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,

Kranj

Št. 20/2001 Ob-47967
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,

Urad za negospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, p.p.

97, 3320 Velenje, tel. 03/89-61-648, faks
03/89-61-656.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va strešne kritine na OŠ Mihe Pintarja
Toleda v Velenju (orientacijska vrednost 6
– 7 mio SIT).

(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 pred-
videna.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Velenje, Kidričeva 21.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

možna izdelava variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2001 –
15. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Mestna občina Velenje, Cvetka Ažman,
Urad za negospodarske javne službe, tel.
03/89-61-677. Za ogled se lahko dogovo-
rite z ravnateljem šole Antonom Skokom,
tel. 03/89-83-362, 03/89-83-360 – taj-
ništvo šole.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, v petek do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 52800-630-10152 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila: za razpisno dokumen-
tacijo – zamenjava strešne kritine na OŠ
Miha Pintar Toledo v Velenju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 31. 5. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Velenje, glavna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Zapeča-
tene kuverte morajo biti označene v skladu
z navodili v razpisni dokumentaciji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 6. 2001 ob 8. uri, Mestna občina
Velenje, I. nadstr., soba št. 17.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 90 dni od dneva
prejema potrjene situacije.

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. člena zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik prilo-
žiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
do 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po razpisnih pogojih.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe

Ob-48027
1. Naročnik: Krajevna skupnost Poljča-

ne.
2. Naslov naročnika: Krajevna skupnost

Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljča-
ne; tel. 02/80-25-187.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija upravne zgradbe v Poljčanah.

(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: ni predvideno.

4. Kraj izvedbe: Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

sprejemljivo.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10. 7. 2001 do
30. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Krajevna sku-
pnost Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Po-
ljčane; kontaktna oseba: Vezjak Alojz.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
10. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, številka ban-
čnega računa: 51810-645-50587.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Sedež krajevne skupnosti Po-
ljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2001 ob 9. uri na sedežu krajevne sku-
pnosti Poljčane.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ni predvideno.

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: usposobljenost za izvedbo del;
finančna usposobljenost za izvedbo del; te-
hnična in kadrovska usposobljenost za iz-
vedbo del, da je ponudnik v zadnjih dveh
letih izvedel vsaj tri tovrstne adaptacije objek-
tov v vrednosti 20 milijonov SIT (vsak objekt
posebej najmanj 20 milijonov SIT), da ima
zadostno število strokovnega kadra za izved-
bo del in da ima vodja gradbišča ustrezne
reference (vodenje 3. objektov v zadnjih treh
letih); da je sposoben delo opraviti v predvi-
denih rokih; da bo delo izvedel v skladu s
pravili stroke in navodilu strokovnega nadzo-
ra s strani naročnika; da bo dodatna dela, ki
niso zajeta v predračunu in tehnični doku-
mentaciji in nepredvidena dela izvedel po
cenah iz predloženega predračuna; da ima
ponudnik na razpolago zadostne proste ka-
pacitete za izvedbo del; da ima poravnane
obveznosti do podizvajalcev; da bo ponu-
dnik 20% dela opravil z lastnimi tehničnimi in
kadrovskimi kapacitetami; da ponudnik upoš-
teva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o
varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogo-
jev; da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo dejavnosti; da predloži
bančno garancijo za resnost ponudbe v zne-
sku 50.000 SIT, veljavno za čas veljavnosti
ponudbe; da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viši-
ni 10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval; da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001; datum
odločitve: 25. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba je Vezjak Alojz.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Krajevna skupnost Poljčane

Ob-48046
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-521, te-
lefaks 01/58-89-509.

3. (a) Opis in obseg gradnje: popravi-
lo izolacije na vročevodnem omrežju tra-
se ob Letališki cesti.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja posameznih
sklopov.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe, v roku 35 delovnih dni, najkasneje
do 30. 9. 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo v Javnem podjetju Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., v tajništvu Sektorja
daljinskega ogrevanja, Verovškova 62, so-
ba I 35, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo vam je na voljo Štefan Maren-
če, d.i.s., tel. 01/58-89-521.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v (a) točki do dneva, ko je potrebno od-
dati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 19% DDV. Znesek se nakaže na ra-
čun Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. SDO-25/01. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti najkasneje do 6. 6. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na na-
slov Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, soba I 35,
tajništvo sektorja. Kuverte morajo biti oprem-
ljene tako kot je navedeno v navodilih ponu-
dnikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 6. 6. 2001, ob 12. uri, v
sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
675.000 SIT, z veljavnostjo do 7. 8. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku 30 dni od datuma uradno evidenti-
ranega prejema računa v vložišču Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

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:

– reference – minimalno 300 m izvede-
nih izolacij na vročevodnem omrežju s pre-
merom najmanj DN 200 in več z enako teh-
nologijo kot je navedena v VII. poglavju raz-
pisne dokumentacije,

– tehnične zahteve, ki so navedene v VII.
poglavju razpisne dokumentacije,

– rok izvedbe – po podpisu pogodbe v
roku 35 delovnih dni, vendar najkasneje do
30. 9. 2001,

– garancijska doba – pet let od zapisni-
ško opravljenega prevzema izvedenih del,

– rok plačila – 30 dni od datuma preje-
ma računa v vložišču Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 8. 2001, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 28. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 26. 4. 2001.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-48047
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-619, te-
lefaks 01/58-89-609.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri izgradnji vročevodnega omrežja
na območju Štepanje vasi.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja posameznih
sklopov.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
julij 2001 in rok dokončanja september
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo v Javnem podjetju Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Razvojno investicij-
ski sektor, soba P 3, vsak delovni dan med
8. in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo vam je na voljo
Srečko Trunkelj, d.i.s., tel. 01/58-89-619.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v (a) točki do dneva, ko je potrebno od-
dati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 19% DDV. Znesek se nakaže na ra-
čun Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. RIS-35/01. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 5. 6. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na na-
slov Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, soba P3.
Kuverte morajo biti opremljene tako kot je
navedeno v navodilih ponudnikom za izde-
lavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 5. 6. 2001, ob 12. uri, v

sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, z veljavnostjo do 28. 7.
2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku 30 dni od datuma uradno evidenti-
ranega prejema situacije v vložišču Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

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:

– reference – dolžina zgrajenih vročevo-
dov iz jeklenih predizoliranih cevi (pri tem
mora biti 50% dimenzije DN 80 in več) v le-
tih 1998, 1999, 2000. Ponudnik mora v
50% navedenih referenc nastopati kot glav-
ni izvajalec strojno instalacijskih del,

– minimalna tehnična oprema: dva varil-
na aparata za elektrovarjenje, dva varilna
aparata za plamensko varjenje, dva kompleta
za izvedbo spojk na vročevodih iz jeklenih
predizoliranih cevi,

– minimalno število zaposlenih in zahte-
vana izobrazba: en delavec, ki ustreza po-
gojem po 51. členu ZGO za odgovornega
vodjo del, dva delavca z veljavnim atestom
za elektrovarjenje, dva delavca z veljavnim
atestom za plamensko varjenje, dva delav-
ca z veljavnim atestom za izdelavo spojk na
vročevodih iz jeklenih predizoliranih cevi,

– rok izvedbe – od julija 2001 do sep-
tembra 2001,

– garancijska doba – pet let od uspešno
opravljenega tehničnega pregleda,

– rok plačila – 30 dni od datuma eviden-
tiranega prejema situacije v vložišču Javne-
ga podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,

– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 7. 2001, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 18. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 26. 4. 2001.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-48057
1. Naročnik: Kmetijski poskusni center

Jable.
2. Naslov naročnika: Loka, Grajska 1,

1234 Mengeš.
3. (a) Opis in obseg gradnje: graditev

1. faze Centra za razvoj kmetijstva in
podeželja Jable.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila in se
ne morejo prijaviti na izvajanje posamezne-
ga sklopa ali za izvajanje del iz posamezne-
ga sklopa.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
čila je pridobitev projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja in iz-
vedbo (PGD, PZI), pridobitev gradbenega
dovoljenja in po opravljenemu tehničnemu
pregledu pridobitev uporabnega dovoljenja.

4. Kraj izvedbe: Jable, Loka pri
Mengšu.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 12. 7.
2001. Čas izvedbe je 24 mesecev po pod-
pisu pogodbe za projektantska dela, prido-
bitev gradbenega dovoljenja in izvedbo
gradbeno, restavratorsko, obrtniško, insta-
lacijskih del.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kmetijski po-
skusni center Jable, Loka, Grajska 1 1234
Mengeš. Kontaktna oseba Roman Novak,
tel. 01/724-14-74 ali 041/782-787.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak ponede-
ljek in sredo od 11. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 70.000 SIT na žiro račun
50120-601-30687, APP Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kmetijsko poskusni center Ja-
ble, Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Biote-
hnične fakultete – Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, 1230 Domžale.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): pravni 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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je 29. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.

Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Jože Dular, tel. 031/619-970.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Kmetijski poskusni center Jable

Št. 54/2001 Ob-48090
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212

Šentilj v Slov. Goricah, tel. 02/651-13-31,
faks 02/651-13-51.

3. (a)Opis in obseg gradnje: gradbena
dela pri obnovitvenih delih na LC št.
203070 Jurovski dol - Gasteraj - Zg. Vel-
ka, na odseku št. 203072 Gasteraj - Zg.
Velka.

(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. Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na območju občine Šentilj, in sicer na po-
dročju Zg. Velke in Sp. Velke.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: junij 2001 do julij 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj
v Slov. Goricah, kontaktna oseba Miroslav
Anžel, tel. 062/651- 13-31, faks
062/651-13-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno 9. 5.
2001 dalje, vsak dan med 9. in 14. uro do
oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT lahko ponudniki porav-
najo ob dvigu razpisne dokumentacije na bla-
gajni na sedežu Občine Šentilj, Šentilj 69 .

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
11.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinski urad Občine Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slov. Goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Občinskega urada Občine Šentilj, Šentilj
69, 2212 Šentilj v Slov. Goricah - 1. nadstr.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Pogoji glede financiranja in plači-
la/ali sklicevanje na določila v predpisih:
minimalni rok plačila je 60 dni od dneva
potrditve obračunske situacije s strani nad-
zornika gradnje.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (Zakon o javnih na-
ročilih 47. člen): naročnik bo sklenil po-
godbo samo z glavnim izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41.in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb : so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Občina Šentilj

Št. 6/01 Ob-48100
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks:
07/39-32-505.

3. (a) Opis in obseg gradnje: CEROD -
Izgradnja kanalizacije Brusnice.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvideno.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Brusnice pri Novem
mestu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 23. 6. 2001
do 23. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
07/39-32-452, kontaktna oseba: Goran
Stanojević.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Plačilo RD
- CEROD - izgradnja kanalizacije Brusnice“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba:
Goran Stanojević.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2001 ob 12. uri, Komunala Novo me-
sto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
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opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

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: ponudnik je lahko gospo-
darska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovr-
stnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v ste-
čaju, imeti mora poravnane davčne in dru-
ge z zakonom določene obveznosti. Podro-
bnejše zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
28. 7. 2001,datum odločitve 5. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 7/01 Ob-48101
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks:
07/39-32-505.

3. (a) Opis in obseg gradnje: CEROD -
Izgradnja kanalizacije Ratež.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvideno.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ratež pri Novem mestu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 23. 6. 2001
do 31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
07/39-32-452, kontaktna oseba: Goran
Stanojević.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 50.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Plačilo RD
- CEROD - izgradnja kanalizacije Ratež“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba:
Goran Stanojević.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2001 ob 11. uri, Komunala Novo me-
sto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: ponudnik je lahko gospo-
darska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovr-
stnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v ste-
čaju, imeti mora poravnane davčne in dru-
ge z zakonom določene obveznosti. Podro-
bnejše zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
28. 7. 2001,datum odločitve 5. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpol-
njevanju vseh zahtevanih pogojev, navede-
nih v razpisni dokumentaciji, bodo ponud-
be ocenjene po merilu 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: 26. 4. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-48105
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. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
nadomestne nove vratarnice – gradbe-
na in obrtniška dela. Ponudba se izdela v
celoti.

(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: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 18. 6. 2001
do 15. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje, d.o.o., (Stanka Živoder), Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. 5. 2001 med 10. in
12. uro.

(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 da je
ponudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo,
da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je po-
trebno predložiti najkasneje do 28. 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 objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb 28. 5. 2001 ob 10.30 v
prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27, 1420
Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.

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

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 oziro-
ma dogovor o skupnem nastopu.

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: 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 obrazec
ponudbe,

– izpolnjeno tabelo cen z navedbo pla-
čilnih pogojev in eventualnih popustov,

– pozitivne reference firme za izvajanje
ponudbenih del v času od 1. 1. 1998 do se-
daj: 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 pogo-
jev pozitivnih referenc,

– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu 8. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti): do 90,
– pozitivne reference za izvajanje podo-

bnih del: do 10.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Uroš Nučič.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 26. 4. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o., Trbovlje

Ob-48109
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.

3. (a) Obseg in opis gradnje: izvedba
hlajenja prostorov Občine Krško na CKŽ
14 v Krškem.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pre-
dložitve ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora pre-
dložiti ponudbo za celoto razpisanih del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /.

4. Kraj izvedbe del: Občina Krško,Ce-
sta krških žrtev 14, Krško.

5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

I. faza 50% vrednosti razpisa: od 15. 9.
2001 do 15. 10. 2001,

II. faza: 50% vrednosti razpisa: od 15. 5.
2002 do 15. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodat-
ne informacije: Služba za splošne in pravne
zadeve, Cesta krških žrtev 14, Franc Pavlin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 7.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor jepotrebno nakazati znesek):
razpisna dokumentacija je na razpolago za
5.000 SIT, plačilo po položnici na račun
Občine Krško, št. 51600-630-13042, kon-
taktna oseba, ki nudi dodatne informacije:
Franc Pavlin.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 6. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Cesta krških žr-
tev 14, Služba za splošne in pravne zadeve.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 6. 2001 ob 10.30 v sejni sobi D
Občine Krško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.

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

plačila se bodo za posamezno fazo vršila po
izstavljenih situacijah v roku 60 dni od pre-
jema situacije; potrebno je upoštevanje
11. člena Odloka o proračunu Občine Kr-
ško za leto 2001.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; okvirni datum odločitve je 20 dni
od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena 70%,
– reference ponudnika 20%,
– sposobnost ponudnika, da javno naro-

čilo opravi brez podizvajalcev in z lastno
mehanoopremo 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 5. 2001.

Občina Krško

Št. 03/2001 Ob-48112
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec, d.o.o.
2. Naslov naročnika: 3000 Žalec, Ulica

Nade Cilenšek 5, faks 03/713-67-70, tel.
03/713-67-50.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
sekundarne kanalizacije Gotovlje, ki ob-
sega:

I. faza – izgradnja sedmih kanalov iz AB
centrifugalnih cevi od ∅ 300 do ∅ 800 mm
v skupni dolžini 1113 m,

II. faza – izgradnja desetih kanalov iz AB
centrifugalnih cevi od ∅ 300 do ∅ 600 mm
v skupni dolžini 2270 m.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se bodo oddala enemu ponu-
dniku (za vse skupaj).

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Gotovlje pri Žalcu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001 do
novembra 2001 – I. faza, oziroma novem-
ber 2002 – II. faza.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Žalec, Ulica Nade Cilenšek
5, 3000 Žalec, Zmago Turnešk.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, po predhodni na-
javi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT z virmanom na ŽR
50700-601-19709, pred dvigom dokumen-

tacije, s pripisom “Sekundarna kanalizacija
Gotovlje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310
Žalec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2001 ob 12. uri; v prostorih Javnega
komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v vrednosti 7 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z za-
časnimi mesečnimi situacijami v min. brez-
obrestnem valutnem roku 60 dni od vredno-
sti 90% investicije, 10% zadržano plačilo do
uspešno opravljenega tehničnega pregleda.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 9. 2001; 15. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

Merila za gradbena dela: cena (65%),
usposobljenost (15%), reference (10%), rok
izgradnje (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorju Javno komunalno
podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek
5, 3310 Žalec.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

Št. 54/2001 Ob-48184
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Ko-

stanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, tel. 05/330-46-70.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
podružnične OŠ v Kostanjevici na Krasu.
Ocenjena vrednost investicije: 72 mio SIT.

(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: Kostanjevica na Krasu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 6. 2001
do 30. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mi-
ren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren –
kontaktni osebi: župan Zlatko-Martin Maru-
šič in Mojca Černe.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, v skladu z zakonom.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – plačilo z vr-
manom na ŽR št. 52000-630-7038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren. Ponudbe je potrebno pre-
dložiti v zaprti kuverti s pripisom na vidnem
mestu: “Ne odpiraj – ponudba za prenovo po-
družnične šole v Kostanjevici na Krasu.“. Po-
nudbe se lahko odda osebno na sedežu ob-
čine Miren-Kostanjevica ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2001 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
dena so v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 1. 7. 2001; predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 6. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na 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: 30. 4. 2001.

Občina Miren-Kostanjevica

Št. 34404-2/2001-01 Ob-48096
1. Naročnik: Občina Ribnica na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica na

Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribni-
ca na Pohorju, faks: 02/888-0-558, e-mail:
marija.sgerm@siol.net, tel. 02/888-0-556.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-
tvena dela na lokalni cesti Josipdol.

(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 oddajo v
celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Josipdol.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del in čas izvedbe: od 1. 7.
2001 do 1. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364
Ribnica na Pohorju, Franc Turjak.

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

Št. 40006-1/01 Ob-47959
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Uprava RS za varstvo narave.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oblikovanje,
priprava za tisk in tisk:

– knjižice Mednarodne pogodbe s po-
dročja varstva narave,

– brošure Analiza biotske in krajinske
raznovrstnosti v Sloveniji v slovenskem in
angleškem jeziku,

– zloženke Konvencija o biološki razno-
vrstnosti.

Storitve, (I A, št. kateg. 15- založniške in
tiskarske storitve).

4. Če  je  predvidena  oddaja  sklopov,
obseg  sklopov  in  sprejemljivost  po-
nudb  za  en  sklop,  več  sklopov  ali  za
vse  skupaj:  oddaja  po  sklopih  ni  pred-
videna.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.710 SIT na ŽR
51860-630-26000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 8. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: uprava Občine Ribnica na
Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribni-
ca na Pohorju.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 6. 2001 ob 9. uri na upravi Obči-
ne Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju
1, 2364 Ribnica na Pohorju, sejna soba.

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 in bančno garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti (podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevat 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: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15. dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (podrobne-
je opredeljeno 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: 26. 4. 2001.

Občina Ribnica na Pohorju

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 5
mesecev po sklenitvi pogodbe.

8. (a) naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, Nina Pulko, univ. dipl. ekon., pritli-
čje P09, tel. 01/478-44-01.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vloži-
šče, pritličje, tel. 01/478-44-09.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2001 ob 10. uri, MOP, Upra-
va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.

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

12. Pogoji finansiranja in plačila in /
ali sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
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o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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:

– da je bil v zadnjih 3 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 10 referenčnih
del, ki so po vsebini in obsegu podobni
(ustrezajo) predmetu razpisanih del,

– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo predmetnega javnega naročila,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od 60 dni od odpiranja ponudb,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb,

– da imajo posamezne listine za ugotav-
ljanje usposobljenosti in sposobnosti zahte-
vano trajanje veljavnosti.

Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh po-
gojev 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: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2001 in predvideni datum odloči-
tve do 18. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– število referenčnih del ponudnika z na-

ravoslovno vsebino (vključno s podizvajalci,
v kolikor sodelujejo z njim v ponudbi),

– možnost distribucije publikacij.
Najugodnejša ponudba je tista ponud-

ba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišje število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o naro-
čilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu
naročnika pri Mateji Galič, univ. dipl. prav.,
tel. 01/478-44-51.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 64000-0001/01 Ob-48012
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19 a,

8290 Sevnica, faks 07/81-61-210, tel.
07/81-61-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok v Občini
Sevnica.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: na-
ročilo se odda po posameznih razpisnih ob-
močjih – šolah. Ponudnik lahko ponudi po-
samično razpisno območje – šolo v celoti,
lahko ponudi eno, več ali vsa razpisna ob-
močja – šole.

5. Kraj izvedbe: Območje Občine Sev-
nica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2001 do 31. 8.
2002 z možnostjo podaljšanja za eno leto,
vendar največ do pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo se dvigne na Oddelku za družbe-
ne dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica vsak delovni dan. Poo-
blaščena oseba Jože Maurer, tel.
07/81-61-214.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 1. 6.
2001 do 12. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 6. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2001 ob 11. uri v sejni sobi Ob-
čine Sevnica – soba št. 001.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% po-
nudbene vrednosti; veljavna do 15. 8. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no. Prevoznik bo do desetega v mesecu iz-
stavil račun za pretekli mesec. Naročnik bo
račun poravnal v 30 dneh po njegovem pre-
jemu, skladno s predpisi o izvrševanju pro-
računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: /

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 prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpoljnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-

ne otrok in Pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 15. 8. 2001. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 15. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je mak-
simalno racionaliziranje števila voženj in eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Občina Sevnica

Št. 41405/000302001/0400 01 Ob-48039

1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Oddelek za družbene dejavno-
sti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– izdelava investicijskega programa
in projektne dokumentacije (idejni pro-
jekt, PGD, PZR, PZI) za izgradnjo telovad-
nice in ureditev okolja pri OŠ Franca Ro-
zmana Staneta Maribor, Kersnikova 10,
Maribor,

– izdelava investicijskega programa
in projektne dokumentacije (idejni pro-
jekt PGD, PZR, PZI) za izgradnjo nado-
mestne telovadnice in garaže ter uredi-
tev okolja pri OŠ Draga Kobala Maribor,
Tolstojeva 3, Maribor,

– izdelava investicijskega programa
in projektne dokumentacije (idejni pro-
jekt, PGD, PZR, PZI) za dograditev šol-
ske telovadnice k OŠ Angela Besednja-
ka, Celjska cesta 11, Maribor.

Vrsta storitve: arhitekturne storitve po pri-
logi 1A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dela se lahko oddajo za vse tri objekte
enemu ponudniku ali pa različnim ponudni-
kom za posamezni objekt. Detajlnejše in-
formacije in pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe:
– OŠ Franca Rozmana Maribor in OŠ

Draga Kobala Maribor;
– idejni projekt: julij 2001–avgust

2001,
– investicijski program: avgust 2001–

september 2001,
– PGD, PZR, PZI: september 2001–

november 2001,
– OŠ Angela Besednjaka Maribor:
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– idejni projekt: september 2001–ok-
tober 2001,

– investicijski program: oktober
2001–november 2001,

– PGD, PZR, PZI: december 2001–
februar 2002.

8. (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 Jolanda Bizjak, tel.
02/22-01-314.

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

(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 – Investicijska in projektna dokumenta-
cija za OŠ Maribor”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 340/III.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 6. 2001, ob 10.30, kletna sejna so-
ba Mestne občine Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni pogoji so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
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: vrsta dokazil, ki jih mora
predložiti ponudnik, je razvidna v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost:
skladno z zakonodajo na področju graditve
objektov, projektiranja in prostorskega načr-
tovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94,
69/94, 29/95, 59/96), Pravilnik o podro-
bni vsebini projektne dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 35/98) ter drugi ustrezni zakoni in
predpisi s področja urejanja prostora itd.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni od odpiranja ponudb, pred-
viden datum odločitve o sprejemu ponudbe
30 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference. Detajlneje so meri-

la in način ocenjevanja ponudb opredeljeni
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: 26. 4. 2001.

Mestna občina Maribor

Št. 9-OD/2001 Ob-48099
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

Ljubljana, faks št. 01/433-04-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tisk knjig Telefon-
skega imenika Slovenije 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik lahko posreduje ponudbo za celotno
naročilo.

5. Kraj izvedbe: dobava v skladišča na-
ročnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
ko: 1. dvigne razpisno dokumentacijo ose-
bno v Službi za javno naročanje (drugo nad-
stropje poslovne zgradbe Telekom Sloveni-
je, d.d., Cigaletova 10, Ljubljana, soba 218);
2. na faks št. 01/433-04-43 zaprosi za po-
sredovanje razpisne dokumentacije po pošti.
Naročnik posreduje razpisno dokumentaci-
jo pod pogojem, da ponudnik predloži kopi-
jo virmana na znesek 5.000 SIT, kar pred-
stavlja stroške razpisne dokumentacije, pla-
čane na žiro račun naročnika št.
50100-601-35407 in posreduje davčno in
matično številko ponudnika ter telefonsko in
telefaksno številko kontaktne osebe ponu-
dnika.

(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, številka žiro raču-
na naročnika je: 50100-601-35407.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponud-
be prejeti najkasneje do 5. 6. 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, 2. nadstropje po-
slovne stavbe Cigaletova 10, soba 218.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 6.
2001 ob 12. uri v prostorih naročnika v so-
bi 601 v 6. nadstropju poslovne zgradbe Te-
lekom Slovenije, d.d. na Cigaletovi 15, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: naroč-
nik kot garancijo za resnost ponudbe zahte-
va bančno garancijo v višini 2,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sov ni. Naročnik bo pogodbeno vrednost
plačal na podlagi izstavljenih računov v roku
90 dni od datuma dobave in izstavitve raču-
nov.

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.

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 zahtevami raz-
pisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati ponud-
ba in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: ponudba mora veljati do 24. 8.
2001, ponudniki pa bodo odločitev o spreje-
mu ponudbe prejeli najkasneje 26. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila za
izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. Cena: ponder 0.75.
Ponudbeno ceno preračunamo v točke

po formuli: minimalna cena x 100/ ponud-
bena cena.

Izračunano ceno posamezne ponudbe v
točkah pomnožimo s ponderjem cene in do-
bimo ponderirano ceno ponudbe v točkah.

2. Reference: ponder 0.05.
Reference za tovrstna dela ocenjujemo:
– tisk najmanj dveh letnih imenikov in naj-

manj 1,000.000 pol: 100 točk,
– tisk imenikov nad 100.000 pol: 50

točk,
– tisk nobenega imenika: 0 točk.
Dobljene točke pomnožimo s ponderji

in dobimo ponderirano vrednost merila v
točkah.

3. Roki izvedbe: ponder 0.20.
Roki izvedbe so določeni v razpisni do-

kumentaciji v terminskem planu.
– izvedba po planu (26 delovnih dni od

predaje preloma na optičnem mediju naroč-
nika do predaje knjig v naročnikova skladi-
šča) pomeni 100 točk,

– podaljšanje roka za vsak dan zmanjšu-
je število točk za 20,

– skrajšanje roka do največ 5 dni pove-
čuje za vsak dan število točk za 10.

Dobljene točke pomnožimo s ponderji
in dobimo ponderirano vrednost merila v
točkah.

Na koncu seštejemo vsa ponderirana
merila v točkah in dobimo ponderirano ce-
no ponudbe v točkah. Najugodnejša bo po-
nudba, ki bo imela največ točk..

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne
23. 3. 2001, Ob-45536.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Telekom Slovenije d.d.
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Št. 110-1/01 Ob-48049
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.

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 in PZR za
avtocestno bazo Murska Sobota na AC
odseku Vučja vas–Beltinci.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: de-
lo se odddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC baza Murska So-
bota.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko dobijo na naslo-
vu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna
oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439,
faks 01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Florjana Volk, univ. dipl. inž. arh.,
DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana tel.
01/30-94-255, faks 01/30-94-240.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 7. 5. 2001 do 6. 6.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863
– Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 6. 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 6. 6.
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 re-
snost ponudbe, če so zahtevana: vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi
bančno garancijo za resnost ponudbe v vi-
šini 650.000 SIT in veljavnostjo 210 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 (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 3. 12. 2001. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

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
26. 4. 2001.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-48063
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve: tiskanje, pri-

prava in distribucija revije Slovenska voj-
ska za obdobje 24 mesecev; pričakova-
na vrednost naročila znaša 71,000.000 SIT
brez vključenega 19% DDV.

Priprava, tiskanje in distribucija prilog in
revije Slovenska vojska, ki izhaja dvakrat
mesečno ob petkih, tiska se ob četrtkih.
Sočasno s pripravo za tisk se zahteva tudi
priprava in postavitev teksta ter fotografij za
objavo na spletnih straneh MORS-a.

Letni načrt predvideva izid 22 številk re-
vije. Od tega je načrtovano enaindvajset re-
dnih številk in ena izredna izdaja. V okviru
rednih izdaj je predviden izid osmih prilog, v
obsegu osmih strani, pet v ČB in tri v bar-
vnem tisku, vpetih v sredino revije, ter dva-
najst posterjev formata A3 ali A2, objavlje-
nih v sredini revije, v obsegu naklade revije
+ sto natisnjenih v samostojni izvedbi.

Tehnični elementi:
1.1. redna izdaja
Naklada: 8.400 izvodov
Format: 21 x 29,5 cm (zaprt)
Obseg: 32 strani
Stavek: na računalniških disketah ali

CD-jih, pisano v programskem jeziku Word
for Windows,Exscel,Power Point itd., lekto-
rirano, tehnično urejeno

Reprofotografija: pozitivi fotografij, dia po-
snetki, digitani posnetki, izris skic, grafiko-
nov, zemljevidov itd.- po priloženem vzorcu

Tisk: ovitek in notranji del 4/4
Material: LWC 80 g/m2

Dodelava: šivano z žico, porezano na
format in spakirano v svežnje za distribucijo

Korektura: tehnična, strokovna.
1.2. izredna izdaja
Obseg 48 strani
Naklada, format, stavek, reprografija,

tisk, material, dodelava in korekture enako
kot pri redni izdaji, skladno s povečanim
obsegom.

1.3. priloga – barvna
Naklada: 8.400 izvodov
Format: 21 x 29,5 cm (zaprt)
Obseg: 8 strani
Stavek: kot pri redni izdaji
Reprofotografija: kot pri redni izdaji
Tisk: 4/4
Material: LWC 60 g/m2

Dodelava: enako kot pri redni izdaji, vpe-
to v sredino revije

Korektura: enako kot pri redni izdaji.
1.4. priloga – ČB
Naklada: 8.400 izvodov
Format: 21 x 29,5 cm (zaprt)
Obseg: 8 strani
Stavek: kot pri redni izdaji
Reprofotografija: kot pri redni izdaji
Tisk: 1/1
Material: LWC 60 g/m2

Dodelava: enako kot pri redni izdaji, vpe-
to v sredino revije

Korektura: tehnična, strokovna.
1.5. dodatna naročila – Poster A3
Naklada: 8.400 (revija-vpeto v sredino

revije) + 100 kom nezgibanih
Format: 29,5 x 42 cm
Tisk: 4/4
Obseg: list
Material: LWC 80 g/m2

Stavek, reprofotografija, dodelava-pore-
zano na format,na sredini revije enkrat zgi-
bano , korektura enako kot pri redni izdaji.

1.6. dodatna naročila – Poster A2
Naklada: 8.400 (revija-vpeto v sredino

revije) + 100 kom nezgibanih
Format: 44 x 59 cm
Tisk: 4/4
Obseg: list
Material: LWC 80 g/m2

Stavek, reprofotografija, dodelava-pore-
zano na format,na sredini revije dvakrat zgi-
bano, korektura enako kot pri redni izdaji.

2. Distribucija
Naklado revije je izvajalec dolžan dosta-

viti oziroma razposlati na naslednje naslove:
1347 izvodov na posamezne naslove

prejemnikov v Republiki Sloveniji,
85 izvodov na posamezne naslove pre-

jemnikov v tujini,
6004 izvodov na 240 naslovov skupin-

skih prejemnikov v Republiki Sloveniji,
64 izvodov na skupinske naslove v tujini,
100 izvodov na naslov Državni zbor RS,
430 izvodov za kolportažo,
350 izvodov na naslov MORS, Kardelje-

va ploščad 25, Ljubljana,
20 izvodov za rezervo.
3. Dodatne zahteve
3.1. Povečana naklada redne izdaje do

5000 izvodov – cena za dodaten izvod
3.2. Pakiranje posameznih izvodov v

PVC folijo
3.3. Tehnična ureditev in oblikovanje –

cena za stran revije
Cena za tehnično ureditev in oblikovanje

ene strani formata A4 na podlagi že izdela-
ne celostne grafične oblike (okvirni obseg
do 4000 znakov 2-3 fotografije na stran).
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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: navedeno pri zahtevi
distribucije.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma v letu 2001, dokončanje del predvi-
doma v letu 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-85, 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 razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 354-A/2000) na žiro račun št.
50100-637-55216.Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, dav-
čno številko, št. javnega razpisa, sklic na
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.

Glede na to, da je javni razpis ponovljen,
ponudniki, ki so že predložili ponudbe v
predhodnem javnem razpisu, niso dolžni
plačati predvidenega zneska za dvig razpi-
sne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 5. 2001 do 15.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
354-A/2000 – Tiskanje, priprava in distri-
bucija revije Slovenska vojska”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 5.
2001 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti v primeru, da bo po-
nudnik izbran.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih rok pla-
čila: 60 dni od uradnega prejema računa.

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:

– da ima registracijo za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa ali priglasitve-
ni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1 in BON2 ali BON3
ali napoved za odmero davka z bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za l. 2000,

– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik s sedežem
v tujini poravnane dajatve v Republiki Slo-
veniji,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije in da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila (potrdilo iz-
dano s strani pristojnega sodnega organa,
ki se nanaša na pravno osebo ali na poobla-
ščenega zastopnika pravne osebe),

– izjava o zagotavljanju vseh navedenih
posebnih pogojev po zahtevi naročnika za
izvedbo javnega naročila:

– celovita izvedba vseh faz tehnološke-
ga postopka in zagotavljanje tehničnih ele-
mentov iz predmeta javnega naročila (pri-
prava, tisk) v roku dveh dni od prevzema
rokopisa na sedežu uredništva revije do od-
preme na enem mestu,

– sočasna priprava in postavitev teksta
ter fotografij za spletne strani MORS,

– večbarvni tisk,
– visoka kakovost tiska, tehnologije su-

šenja in dodatna zaščita za povečano ob-
stojnost barv v zunanjih vremenskih razme-
rah (dvostranski silikonski premaz),

– zagotoviti nemoten izid revije ne glede
na morebitne motnje v produkcijskem pro-
cesu,

– možnost izdelave kakovostnih barvnih
kopij (mach printov) za predogled in korek-
turo pred oddajo v tisk,

– tehnične možnosti hitrega komunicira-
nja in pridobivanja aktualnih informacij za
vnos dodatkov teksta in fotografij v zadnji
fazi priprave za tisk,

– logistične, prostorske in komunikacijske
možnosti za oblikovanje, pripravo in korektu-
ro, možnost hitrega dostopa in oddaje materi-
alov za pripravo in tisk, z možnostjo nadzora v
vseh fazah tehnološkega postopka,

– možnost nadzora v fazi tiska,
– takojšna dodelava in distribucija po ti-

sku, za katero je v celoti odgovoren izvajalec,

– rok plačila – 60 dni od uradnega pre-
jema računa,

– da so ponudbi priložene vse ostale za-
htevane podpisane in žigosane priloge iz-
polnjeno povabilo k oddaji ponudbe, izjava
ponudnika po stanju na dan oddaje ponud-
be, izjava ponudnika o soglašanju s pogoji
razpisa, izjava o poravnavi obveznosti, po-
datki o tiskanju revij, podatki o kakovosti,
izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih po-
datkov, vzorec pogodbe (izpolnjen, podpi-
san in žigosan na vseh straneh).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(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: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do 15. 6.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:

Ocenjevalni kriterij Ponder

Cena tiskanja 0,75
Cena distribucije 0,10
Cena dodatnih zahtev 0,05
Število strokovnih kadrov 0,05
Tehnično produkcijska sposobnost 0,05
Skupaj 1,00

Izračun števila točk:
Cene tiskanja, distribucije in dodatnih za-

htev – ponudnik z najnižjo ponujeno ceno
pri vsaki posamezni navedeni ceni v sklopu
tiskanja bo prejel 5 točk, ostali pa procentu-
alno v odvisnosti od najugodnejšega manj
kot 5 točk. Število doseženih točk se pom-
noži s ponderjem za vsak naveden sklop.

Število strokovno in tehnično usposob-
ljenih zaposlenih, ki direktno ali indirektno
aktivno sodelujejo v produkcijskem proce-
su, ki je neposredno povezan s predmetom
javnega naročila:

– ponudnik z manj kot 7 zaposlenimi po
zgornji zahtevi prejme 1 točko,

– ponudnik z 8-16 zaposlenimi po zgor-
nji zahtevi prejme 3 točke,

– ponudnik z več kot 17 zaposlenimi po
zgornji zahtevi prejme 5 točk.

Število dobljenih točk se pomnoži s pon-
derjem.

Tehnično produkcijska sposobnost – ti-
skanje revij, ki imajo najmanj značaj meseč-
nika v zadnjih treh letih:

– tiskanje revije z manjšo naklado od
5.000 izvodov prejme 1 točko,

– tiskanje manj kot 5 revij z naklado nad
5.000 izvodov prejme 3 točke,

– tiskanje več kot 5 revij z naklado nad
5.000 izvodov prejme 5 točk.

Število dobljenih točk se pomnoži s pon-
derjem.
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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: 26. 4. 2001.

Ministrstvo za obrambo
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Ob-48056
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. 01/306-17-28, faks
01/306-17-49.

3. Vrsta in opis storitve: čiščenje bre-
žin Ljubljanice.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 16. junij 2001 –
31. december 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Vesna Klement, tel.
01/306-17-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108, sklic 00-121-0000.

9. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 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,
II. nadstropje, soba št. 208.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 6. 2001 ob 8.30 uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana – mala sejna
soba v kleti.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponudbe.

12. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

14. 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: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(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: določe-
no v razpisni dokumentaciji.

16. 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 ponudbe
sprejel predvidoma dne 11. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
100 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana
OGJSP

Ob-48097
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, kontaktna oseba Mi-
lan Pohar.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za izva-
janje obvezne gospodarske - dimnikar-
ske - službe za pregledovanje, nadzira-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: Območje občine Radov-
ljica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne rešitve niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deljuje za dobo 5 let z možnostjo poda-
ljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: ING - ARH, Gorenjska
cesta 26, 4240 Radovljica, tel., faks.
04/53-15-991.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 8.000 SIT, virmansko ali s po-
ložnico na žiro račun št. 01000-0000700035
05 1620118-1472275 pri Gorenjski banki
PE Radovljica.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. junij 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ING - ARH, Gorenjska cesta 26,
4240 Radovljica. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označne z oznako ¨Ponudba
- Ne odpiraj¨ in navedbo predmeta naroči-
la. Na kuverti mora biti popoln naslov ponu-
dnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. junij 2001 ob 13. uri, Občina Radovlji-
ca, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
mala sejna dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe ter ustrezna
izjava za dobro izvedbo del, kot je zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po dolo-
čilih razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pogodba o sodelo-
vanju.

14. 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: ponudniki, ki jim bo priznana po-
slovna tehnična sposobnost morajo izpol-
njevati naslednje pogoje:

– predložiti ustrezne listine po 41. in
42. členu ZJN in razpisni dokumentaciji,

– morajo znašati njihovi skupni letni pri-
hodki najmanj 18 mio SIT,

– v letu 2000 niso imeli nekrite izgube,
– niso imeli blokiranega računa 6 mese-

cev pred oddajo ponudb.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z

zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o dimnikarski službi (Ur. l. RS, št. 16/74,
14/90), Odlok o načinu izvajanja obvezne
gospodarke javne službe za pregledovanje,
nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Ob-
čini Radovljica (Uradne objave občine Ra-
dovljica št. 5/2000), Pravilnik o prvih meri-
tvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaže-
vanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l.
RS, št. 70/96), Odlok o gospodarskih javnih
službah v občini Radovljica (Ur. l. RS, št.
65/94, UVG št. 31/98 in 47/99), Uredba o
emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. l.
RS, št. 73/94, 51/98, 83/98).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
najmanj 90 dni. Ponudniki bodo o izidu ob-
veščeni v 30 dneh.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve do 30 točk,
– višina koncesijske dajatve do 30 točk,
– dokazila o kvaliteti opravljanja storitev

do 20 točk,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo ponudni-

ki do 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
19. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 26. 4. 2001.
Občina Radovljica

Št. 40307-7/01 Ob-48098
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: 6210 Sežana, Par-

tizanska 4.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: finančni leasing
za stanovanjski objekt B5 s funkcional-
nim zemljiščem v izmeri 689 m2,
p.š.4217/3, z.k.v.štev. 368 k.o. Sežana.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Sežana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2001 - traja-
nje pogodbe 10 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Andrej Pirko-
vič, Saša Likavec Svetelšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana, soba št. 64.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2001 ob 9. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 1% od
predvidene vrednosti storitve z vsebino, ki
je razvidna iz razpisne dokumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pri iz-
polnjevanju finančnih obveznosti v breme
proračuna leasingojemalca bodo upošteva-
na določila Zakona o javnih financah in Za-
kona o izvrševanju proračuna RS za posa-
mezno proračunsko leto.

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.

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 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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001 oziroma
do podpisa pogodbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: a) cena
storitve, b) ugodnosti (pravice) kupca iz ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene med lastni-
kom predmeta leasinga in leasingodajalcem
(garancijski rok za predmet leasinga itd), ki
jih lesaingodajalec cedira na leasingojemal-
ca, c) reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 14-15/2001 z
dne 2. 3. 2001.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. april 2001.

Občina Sežana

Št. 228-02-1/01 Ob-48113
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje varno-
stno receptorske službe poslovnih pro-
storov na različnih objektih v Ljubljani.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A (Langusova 4 – 13860 ur), sklop B
(Parmova 33 – 5160 ur, Župančičeva 6 –
2775 ur, Jesenkova 3 – 2220 ur, Gregorči-
čeva 27 – 5160 ur, Beethovnova 11 – 2690
ur; vse skupaj 18005 ur), sklop C (Cankar-
jeva 5 – 5160 ur) in sklop D (Prešernova 25,
Šubičeva 11 – 12900 ur). Ponudnik lahko
ponudi izvajanje storitev po posameznih
sklopih.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sklop A (od 1. 6.
2001 do 31. 1. 2002), sklop B-D (od 1. 7.
2001 do 31. 1. 2002).

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 5. 2001 ob 9.30; Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančne
garancije po razpisni dokumentaciji.

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pravni akt o sku-
pni 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 Zako-
na o javnih naročilih: iz razpisne dokumen-
tacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-

govornega za izvedbo storitve: navedba
strokovnih delavcev kot izhaja iz razpisne do-
kumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 23 točk, 3. finančna spo-
sobnost ponudnika – do 16 točk, 4. stro-
kovna izobrazba kadrov – do 12 točk, 5. la-
stna dežurna služba – 10 točk, 6. standard
ISO 9001 – 7 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Aleš Ponikvar, tel. 01/478-18-35.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Št. 363-03-2/01 Ob-48114
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: upravljanje po-
slovnih prostorov državnih upravnih or-
ganov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A (Langusova 4 in Tržaška 19 – v sku-
pni izmeri 10.399,70 m2; upravljanje), sk-
lop B (Prešernova 25 in Šubičeva 11 – v sku-
pni izmeri 7.368,15 m2; hišniško vzdrževal-
na dela). Ponudnik lahko ponudi izvajanje
storitev v celoti ali po posameznih sklopih.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sklop A (od 1. 10.
2001 do 31. 1. 2003), sklop B (od 1. 7.
2001 do 31. 1. 2003).

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 6. 2001 ob 9.30; Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančne
garancije po razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o sku-
pni 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: iz razpisne dokumenta-
cije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 23 točk, 3. finančna spo-
sobnost ponudnika – do 12 točk, 4. stro-
kovna izobrazba kadrov – do 12 točk, 5. la-
stna dežurna služba – 10 točk, 6. standard
ISO 9001 – 7 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Tamara Surina, tel. 478-18-36.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Ob-48149
1. Naročnik: RS Center vlade za informa-

tiko v svojem imenu ter po pooblastilu na-
ročnikov, navedenih v razpisni dokumenta-
ciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4 1000
Ljubljana, razpisi.cvi@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

1. sklop razpisa je storitev laserskega iz-
pisovanja in konfekcioniranja/kuvertira-
nja računalniških obrazcev na izhodu
centralne računalniške infrastrukture
Centra vlade za informatiko (IBM
OS/390, UNIX, WINDOWS, NT), ki jo bo
izvajalec izvajal na svoji lokaciji, izpisne
podatke bo izvajalec sprejemal na svoj
strežnik v elektronski obliki. Izvajalec bo
izvajal storitev s svojo opremo, celotnim re-
produkcijskim materialom, operaterji in s svo-
jimi vzdrževalci in s strokovnjaki za razvoj no-
vih rešitev na področju laserskega izpisova-
nja in konfekcioniranja/kuvertiranja. Predmet
razpisa je tudi dobava obrazcev namenjenih
linijskim tiskalnikom (IBM 6262/model 14 in
IBM 4245/modela 20 in 12), ki bodo kasne-
je konfekcionirani /kuvertirani.

2. sklop razpisa je dobavljanje standar-
dnih računalniških in novih nestandar-
dnih predtiskanih ter plačilnih obrazcev
za potrebe linijskih tiskalnikov (IBM
6262/model 14 in IBM 4245/modela 20
in 12) na CVI.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za

en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dva
sklopa kot je navedeno zgoraj. Pogoji in me-
rila so definirani za vsak sklop posebej.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljublja-
na, Petra Rozman, http://www.gov.si/raz-
pisi, razpisi.cvi@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade RS za informati-
ko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 5. 2001 ob 12. uri, Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v vrednosti 500.000 SIT za
1. sklop.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ni.

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:

Na poslovnem področju
1. Pogoj: poslovanje v skladu z veljavni-

mi predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: registracija za vse dejavnosti,

ki so predmet ponudbe;
3. Pogoj: obratovalna dovoljenja, za vse

lokacije na katerih bo izvajalec izvajal pogod-
bene obveznosti;

Poslovna solidnost ponudnika
4.1 Pogoj: delež prihodkov iz dejavnosti

ponudnika v letu 2000 vsaj 10,000.000 SIT.
(velja za 1. sklop javnega razpisa);

4.2 Pogoj: delež prihodkov iz dejavnosti
ponudnika v letu 2000 vsaj 4,000.000 SIT
(velja za 2. sklop javnega razpisa);

Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
5. Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali iz-

gubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost
poslovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj pri
poslovanju (večkratne neustrezne dobave,
izkazano ponavljanje napak pri storitvah gle-
de na pogodbene pogoje ali bistvene krši-
tve določb pogodb z naročnikom);

Na finančnem področju
1. Pogoj: stopnja pokritja kratkoročnih

obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podat-

kov iz bilance stanja za leto 2000, z upoš-
tevanjem kasnejših - z verodostojnimi listi-
nami izkazanih - zamenjav kratkoročnih z
dolgoročnimi viri sredstev, ki morajo biti po-

dani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca
stanja.

2. Pogoj:
Ni blokad žiro računa;
Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in

poslovni izid iz dejavnosti:
Reference
1. a) Pogoj:
1,000.000 izpisanih strani na laserskih

tiskalnikih v letu 2000. (velja za 1. sklop jav-
nega razpisa)

1. b) Pogoj:
200.000 prodanih lastnih obrazcev v le-

tu 2000. (velja za 2. sklop javnega razpisa).
Na področju kapacitet, opremljenosti in

kadrov
Prostori in oprema
Pogoji:
1. Prostor, ki ustreza zahtevam delovne-

ga procesa za potrebe razpisa in standar-
dom oziroma ustreznim predpisom.

2. Ustrezno varovanje prostorov glede na
predvidena dela. (velja za 1. sklop javnega
razpisa)

3. Tehnična ustreznost opreme.
4. Ustrezna nadomestna oprema in po-

stopki za primer izpadov.
Usposobljenost kadrov:
Pogoji:
1. Vsi zaposleni na področju ponudbe

morajo izpolnjevati pogoje smiselno kot ve-
ljajo za delavce v državnih organih. (velja za
1. sklop javnega razpisa);

2. 6 zaposlenih mora izkazovati pozna-
vanje naslednjih področij: upravljanje s pred-
videno opremo (poznavanje strojne in pro-
gramske opreme); ter 2 zaposlena za pripra-
vo, in razvoj novih obrazcev. (velja za 1. sk-
lop javnega razpisa);

3. 2 zaposlena morata izkazovati pozna-
vanje področja za pripravo, in predtisk no-
vih obrazcev namenjenih za linijsko tiskanje.
(velja za 2. sklop javnega razpisa).

Bruto dohodki
1. Pogoj: bruto dohodki kadra vsaj ena-

ki predpisanim;
Pogoji
1. Skladnost s specifikacijami.
2. Koordinacija in usmerjanje zahtev upo-

rabnika se izvaja na sedežu uporabnika.
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: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ja.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 1. 9.
2001, odločitev do 30. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
1 točka: en dokument, ki dokazuje ka-

kovost organizacije poslovanja ponudnika;
2 točki: več dokumentov, ki dokazujejo

kakovost organizacije poslovanja ponudnika;
4 točke: postopek pridobivanja ISO cer-

tifikata na področju organizacije poslovanja
ponudnika;

7 točk: pridobljen ISO certifikat na po-
dročju organizacije poslovanja ponudnika;
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Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se na-
našajo na organizacijo poslovanja ponudni-
ka (listine, ki se nanašajo na kakovost po-
slovanja ponudnika, kot so normativi in dru-
gi dokumenti, izdani od organizacij, ki pre-
sojajo kakovost poslovanja, lahko pa tudi re-
cenzija ali primerjave s področja poslovanja,
objavljene v ustreznih publikacijah), ne pa
dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem podro-
čju, dokazi o kakovosti poslovanja principa-
la, prodajne reference principala in ponudni-
ka ipd.

2 točki: finančna varnost - kapital pred-
stavlja polovico pasive;

5 točk: pozitivni poslovni izid iz dejavno-
sti.

Za vsakega nadaljnjega zaposlenega nad
pogojem, ki ima izkazana znanja iz strokov-
nega področja, se dodeli 1 točka vendar naj-
več do 2 točki.

Merilo:
3 točke: plače od 30% - 50% kadrov, ki

jih je prijavil ponudnik in imajo ustrezno
usposobljenost za podporo na strokovnem
področju, presegajo 200.000 SIT bruto.

5 točk: plače od 51% - 70% kadrov, ki
jih je prijavil ponudnik in imajo ustrezno
usposobljenost za podporo na strokovnem
področju, presegajo 200.000 SIT bruto.

7 točk: plače nad 70% kadrov, ki jih je
prijavil ponudnik in imajo ustrezno usposob-
ljenost za podporo na strokovnem področju,
presegajo 200.000 SIT bruto.

Izkušnje
Merilo: (velja za 1. sklop javnega raz-

pisa)
2 točki: povprečne delovne izkušnje

usposobljenih za delo na strokovnem podro-
čju pri delu na strokovnem od 2 do 5 let;

4 točke: povprečne delovne izkušnje
usposobljenih za delo na strokovnem podro-
čju pri delu na strokovnem področju od 5
do 7 let;

6 točk: povprečne delovne izkušnje
usposobljenih za delo na strokovnem po-
dročju pri delu na strokovnem področju nad
7 let;

Za ustrezno usposobljenost posamezne-
ga kadra za poznavanje in podporo na stro-
kovnem področju šteje izjava ponudnika s
poimenskim seznamom zaposlenih z naved-
bo delovnih izkušenj na strokovnem podro-
čju in delovne dobe.

Merila
1. Časovni roki (velja za 1.sklop javnega

razpisa)
a) Povprečni čas izpisa za planirane izpi-

se na laserskem tiskalniku formata A3 do 1
uro za 6000 do 8000 strani 3 točke, za
8000 do 10000 strani 4 točke, nad 10000
strani 5 točk.

b) Povprečni čas izpisa za neplanirane iz-
pise na laserskem tiskalniku formata A3 do
1 uro za 3000 do 4000 strani 3 točke, za
4000 do 5000 strani 4 točke, nad 5000
strani 5 točk.

c) Povprečni čas konfekcioniranja/kuver-
tiranja za planirane izpise na laserskem ti-
skalniku formata A3 do 1 uro po končanem
laserskem tiskanju 5 točk, do 2 uri 3 točke,
do 3 ure 1 točko, nad 3 ure 0 točk.

d) Povprečni čas konfekcioniranja/ku-
vertiranja za neplanirane izpise na laser-
skem tiskalniku formata A3 do 2 uri po kon-

čanem  laserskem  tiskanju  5  točk,  do
3 ure 3 točke, do 4 ure 1 točko, nad 4 ure
0 točk.

e) Čas od izpisa/konfekcioniranja do do-
stave na lokacijo naročnika za redne meseč-
ne planirane obdelave (velja za dokumente,
ki se ne pošiljajo po pošti npr. dokumenti,
ki jih morajo prevzeti kurirji na lokaciji upo-
rabnika) do 2 uri 4 točke, od 2 do 3 ure 2
točki, nad 3 ure 0 točk.

f) Čas od izpisa/konfekcioniranja do do-
stave na lokacijo naročnika za neplanirane
obdelave (velja za dokumente, ki se ne po-
šiljajo po pošti npr. dokumenti, ki jih morajo
prevzeti kurirji na lokaciji uporabnika) do 3
ure 4 točke, od 3 do 4 ure 2 točki, nad 4
ure 0 točk.

g) Čas od izpisa na lokaciji naročnika do
povratka planiranih konfekcioniranih linijsko
izpisanih dokumentov do 32000 strani, na-
zaj na lokacijo naročnika do 6 ur 4 točke,
od 6 do 8 ur 2 točki nad 8 ur 0 točk.

h) Čas od izpisa na lokaciji naročnika do
povratka neplaniranih konfekcioniranih linij-
sko izpisanih dokumentov do 10000 strani,
nazaj na lokacijo naročnika do 6 ur 4 točke,
od 6 do 8 ur 2 točki, nad 8 ur 0 točk.

i) Najkrajši čas razvoja novega obrazca
za laserski tisk po opisni predlogi uporabni-
ka 4 točke, vsak naslednji po 1 točko manj
do 0 točk.

2. Časovni roki (velja za 2. sklop javne-
ga razpisa)

a) Povprečni čas dostave za vse standar-
dne obrazce namenjene za linijsko tiskanje,
ki so navedeni v priloženem predračunu, do
3 ure 4 točke, za do vsako uro daljši rok po
točko manj do 0 točk.

b) Čas od naročila do dostave na lokaci-
jo naročnika (velja za redne planirane do 5%
predtiskane obrazce namenjene za linijsko
tiskanje, velja tudi za morebitne izredne po-
novitve naročila) do 2 uri 4 točke, od 2 do 3
ure 2 točki, nad 3 ure 0 točk.

c) Čas od naročila do dostave na lokaci-
jo naročnika (velja za neplanirane do 5%
predtiskane obrazce namenjene za linijsko
tiskanje) do 48 ur 4 točke, od 48 do 60 ur
1 točko, nad 60 ur 0 točk.

d) Najkrajši čas razvoja novega predtiska-
nega obrazca po opisni predlogi uporabni-
ka 4 točke, vsak naslednji po 1 točko manj
do 0 točk.

3. Cena
a) Najnižja urna postavka za razvoj nove-

ga obrazca 5 točk, vsak naslednji po 1 toč-
ko manj do 0 točk.

4. Kvaliteta
Vsak obrazec, ki je zahtevan v prilogi se

bo ocenjeval:
– plačilni obrazec (plačilni list) za linijsko

tiskanje – konfekcioniran/kuvertiran;
– lasersko izpisan in konfekcioniran pla-

čilni list - najboljši 3 točke, vsak naslednji po
1 točko manj do 0 točk;

– lasersko izpisan in konfekcioniran obra-
zec za dohodnino - najboljši 5 točk, vsak na-
slednji po 2 točki manj do 0 točk;

– lasersko izpisan in konfekcioniran obra-
zec za DDV - najboljši 5 točk, vsak naslednji
po 2 točki manj do 0 točk; plus dodatnih 5
točk za skupno težo obrazca do 20 gramov;

– lasersko izpisano in konfekcionirano
obvestilo volilcem;

– lasersko izpisan volilni imenik;

– lasersko izpisano in konfekcionirano
obvestilo za preživnine - najboljši 3 točke,
vsak naslednji po 1 točko manj do 0 točk.

Komisija lahko oceni tudi dva ali več
obrazcev z istim številom točk.

Merilo: (velja za oba sklopa javnega raz-
pisa)

Razpisan posel bo oddan ponudniku, ki
bo dosegel najnižji količnik po sledečem na-
vodilu:

1. Skupna cena po predračunu določe-
nih storitev se bo delila z vsoto točk pridob-
ljenih iz ostalih meril razpisa. (velja za 1. sk-
lop javnega razpisa);

2. Skupna cena po predračunu določe-
nih obrazcev se bo delila z vsoto točk pri-
dobljenih iz ostalih meril razpisa. (velja za 2.
sklop javnega razpisa).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Center Vlade RS za informatiko

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. 404-08-38/01-2 Ob-47966
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– I. sklop: artikli iz žganega emajla,
– II. sklop: artikli prevlečeni s prozor-

nim poliesterskim emajlom,
– III. sklop: razna kovinska galante-

rija.
(b) Kraj dobave: centralno skladišče

MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid,
oziroma drug naročnikov naslov na obmo-
čju RS.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko predložijo prijave
za enega ali več sklopov, ne morejo pa
predložiti prijave le za del posameznega
sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Ministrstvo za



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32-33 / 5. 5. 2001 / Stran 2021

obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 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 razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 52/01), na žiro račun št.
50100-637-55219. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, dav-
čno številko, številko javnega razpisa, sklic
in številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 28. 5. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzem-
nik: sprejemna pisarna – vložišče, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, prijava
MORS 52/01 – kovinska priznanja in ozna-
ke MORS“.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v po-
gojih začasnega financiranja RS, je plačilni
rok 90 dni od uradnega prejema računa na
naročnikov naslov.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): 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: posebni pogoji, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svo-
jo usposobljenost za izvedbo javnega naro-
čila, za vse tri sklope:

– da nima blokiranega žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

– da ima vsaj 3 zaposlene;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-

dil najmanj 30 dnevni plačilni rok v pogojih
veljavnega proračuna in avtomatično 90
dnevni plačilni rok v pogojih začasnega fi-
nanciranja, od uradnega prejema računa na
naročnikov naslov (izjava v prilogi) in

– da bo zagotavljal dostavo v roku in na
vsa mesta, ki bodo zahtevana v pozivu (izja-
vi v prilogi),

– če ponudnik v primeru sklenitve po-
godbe, več kot 2x ne bo izvedel naročila v
skladu s pogodbo, ima naročnik pravico
pozvati k oddaji ponudb ostale usposoblje-
ne kandidate v tistem sklopu in razveljaviti
prejšnjo pogodbo,

– kolikor prijavi niso predložene podpi-
sane in žigosane izjave, se prijava izloči.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo sposobnost za
izvedbo javnega naročila po posameznih
sklopih:

Večina artiklov je opisanih v Pravilniku o
priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni
list RS, št. 41/95 in 44/96).

I. sklop: artikli iz žganega emajla:
Artikli: častni vojni znak, red generala

Maistra I. stopnje, red generala Maistra II.
stopnje, red generala Maistra III. stopnje,
zlata medalja generala Maistra, srebrna me-
dalja generala Maistra, bronasta medalja ge-
nerala Maistra, red Slovenske vojske na len-
ti, red Slovenske vojske z zvezdo, red Slo-
venske vojske, zlata medalja Slovenske voj-
ske, srebrna medalja Slovenske vojske,
bronasta medalja Slovenske vojske, meda-
lja za hrabrost, medalja za ranjence, nado-
mestni trakci za odlikovanja in podobno, so
izdelani iz Ag 925/00 (nekateri artikli so
izdelani iz bakra) in so lahko srebrni, bakre-
ni, emajlirani, pozlačeni, pasivizirani, srebr-
no patinirani ali bakreno patinirani ter so,
odvisno od vrste priznanja, pobarvana iz raz-
ličnih barv in so iz žganega emajla.

Artikli: velika plaketa za sodelovaje in pla-
keta za sodelovanje in podobno, so izdelani
na jedkani podlagi, posrebrena z aplikacijo
grba SV, ki je iz žganega emajla.

Večina priznanj je pritrjenih na ploščico
dimenzije 33x15 mm, prevlečeno s svi-
lo/ripso. Barva svile/ripse je odvisna od vr-
ste priznanja. Za priznanje častni vojni znak
je izdelan trak širine 33 mm oziroma troboj-
nica iz svile/ripse, za red SV na lenti pa trak
iz modre svile z rdečo linijo.

V odvisnosti od vrste priznanja so le-ta
na strani B vgravirana (tekst: ime in primek
prejemnika, letnica).

Nadomestne oznake za artikle naštete v
prvem odstavku so dim. 33x10 mm prevle-
čene s svilo/ripso (kombinacija barv odvi-
sna od vrste priznanja). Nekatere nadome-
stne oznake imajo na sredini mini aplikaci-
jo priznanja (dim. ∅ 10 mm), pozlačeno,
posrebreno, patinirano, srebrno patinirano
ali bakreno patinirano in odvisno od vrste
priznanja so nekatera izdelana iz žganega
emajla.

Embalaža je izdelana iz iz zelenega pa-
pirja z zlatotiskom različnih dimenzij.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– izjavo, da so sposobni izdelati artikle

po zahtevanih tehničnih karakteristikah,
– izjavo o dosegljivosti in najkrajšem do-

bavnem roku in
– vzorec (1 kos) “reda SV z zvezdo“.

II. sklop: artikli prevlečeni s prozornim
poliesterskim emajlom:

Artikli: oznake usposobljenosti, položaj-
ne oznake, oznake pripadnosti in drugo, so
izdelani iz bakra ali pa iz Ag 925/00 in so
lahko srebrni, bakreni, emajlirani, pozlače-
ni, pasivizirani, srebrno patinirani ali bakre-
no patinirani ter so, odvisno od vrste prizna-
nja, pobarvana iz različnih barv in so prevle-
čeni s prozornim poliesterskim emajlom.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– izjavo, da so sposobni izdelati artikle

po zahtevanih tehničnih karakteristikah in
– vzorec (1 kos) “položajna oznaka –

častnik gardnega bataljona.

III. sklop: razna kovinska galanterija:
Artikli: kravatne igle, kovanci, obeski,

značke, čini, sablje in drugo, so izdelani iz

različnih materialov (srebro, baker, tom-
bak, mesing, ipd.) in od vrste obdelave so
lahko pozlačeni, posrebreni, posrebreno
patinirani, mesing patinirani, bakreno pati-
nirani, ipd.).

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– izjavo, da so sposobni izdelati artikle

po zahtevanih tehničnih karakteristikah in
– vzorec (1 kos) “čin polkovnika“.
Kolikor prijavi niso predložene podpisa-

ne in žigosane izjave, ter priložen vzorec za
posamezno prijavljeno skupino, se prijava
izloči.

11. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma  morali  predložiti  ponudbe  in
predvideni  datum  odločitve  o  spreje-
mu  ponudbe:  30. 6.  2001  in  10. 7.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, dobavni rok, vzorec.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjeta Bartol, tel. 01/471-23-40.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Ob-48023
1. Naročnik: Vzgojno-varstveni zavod

Ormož.
2. Naslov naročnika: Žigrova ul. 6 b,

2270 Ormož, tel. 02/741-14-16, faks
02/741-14-24.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah v skladu s 3. od-
stavkom 19. čl. ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-
vod Ormož, Žigrova ul. 6 b, 2270 Ormož,
vzgojno-varstvena enota Velika Nedelja,
2274 Velika Nedelja, vzgojno-varstvena
enota Podgorci, 2273 Podgorci, vzgojno-
varstvena enota Središče ob Dravi, 2277
Središče ob Dravi, vzgojno-varstvena enota
Miklavž, 2275 Miklavž.

(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: meso in mesni izdelki,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: domače sadje in zelenjava,
4. skupina: uvoženo sadje in zelenjava,
5. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
6. skupina: splošno-prehrambeno blago.
Ponudnikom bo priznana sposobnost po

skupinah oziroma sklopih. Sposobnost se
lahko ponudnikom prizna za eno skupino
oziroma sklop, za več skupin, oziroma sklo-
pov, ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001,
1. 7. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije:VVZ Ormož, Žigrova
ul. 6 b, tajništvo, tel. 02/741-14-16.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
16. 5. 2001, vsak delovnik med 8. in 15.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR
52410-603-31135.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 21. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vzgojnovarstveni zavod Ormož,
Žigrova ul. 6 b, tajništvo 2270 Ormož, s
pripisom “Ne odpiraj, JN živila”.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica.

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 (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 žiro računa,

– da ponudnik nudi 30. dnevni plačilni
rok,

– da ima ustrezne izkušnje z dobavo bla-
ga javnim zavodom, oziroma drugim prora-
čunskim uporabnikom,

– da zagotavlja dostavo blaga fco skladi-
šče naročnika-razloženo,

– da  zagotavlja  kontrolo  kakovosti
blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 4. 6. 2001, 10. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: VVZ Ormož, tel. 02/741-14-18.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Vzgojnovarstveni zavod Ormož

Ob-48058
1. Naročnik: Osnovna šola/Scuola ele-

mentare Cirila Kosmača Piran/Pirano.
2. Naslov naročnika: Oljčna pot 24,

6330 Piran, tel. 05/67-31-154, faks
05/67-31-152.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Cirila Ko-
smača Piran, Oljčna pot 24, Piran.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko konkurirajo na nasled-
nje sklope oziroma skupine prehrambene-
ga blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. mesni izdelki,
4. perutnina in perutninski izdelki,
5. zelenjava in sadje,
6. mlevski izdelki,
7. čaji, začimbe in riž,
8. jajčne testenine,
9. kruh in slaščičarski izdelki,
10. zamrznjena zelenjava,
11. sokovi in sirupi,
12. zamrznjene ribe,

13. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno letno količi-
no blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za celo leto. Sposobnost se priz-
na za 2 leti, 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: Osnovna šola Ci-
rila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Pi-
ran, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 23. 5. 2001, med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.600 SIT (DDV je vključen)
na ŽR 51410-603-31983, s pripisom – za
razpisno dokumentacijo.

Pred  dvigom  razpisne  dokumentacije
mora  ponudnik  predložiti  potrdilo  o  vpla-
čilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 23. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Cirila Kosmača Pi-
ran, Oljčna pot 24, 6330 Piran.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo naročila je po dobavi, s 15-dnevnim zbir-
nikom, 30 dni po izstavitvi računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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 ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po iz-
stavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,

– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da  ponudnik  zagotavlja  odzivni  čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati morajo predložiti ponudbe do
vključno 19. 6. 2001. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo predvidoma 21. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost blaga (artiklov) v
skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Osnovna šola Cirila Kosmača
Piran

Št. 31/2001-1 Ob-48095
1. Naročnik: Osnovna šola Dolenjske To-

plice.
2. Naslov naročnika: Dolenjske Toplice,

Pionirska c. 35; tel. 07/384-52-15; faks
07/384-52-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. čle-
na ZJN-1.

(b) Kraj dobave: OŠ Dolenjske Toplice,
Pionirska c. 35.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira na naslednje sku-
pine blaga oziroma sklope:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in izdelki iz perutnine,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja, margarine in podobni izdelki,
7. sveža zelenjava in sadje,
8. zamrznjena in konzervirana zelenjava

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

čarski izdelki,
13. ostalo prehrambeno blago.
Naročnik bo sposobnost ponudnikov

priznaval po skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum

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

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola Do-
lenjske Toplice, Nada Medle Kovačevič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
24. 5. 2001, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30068.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 28. 5. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Dolenjske Toplice,
Pionirska c. 35, 8350 Dolenjske Toplice.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: - da ponudnik v zadnjih
6. mesecih ni imel blokiranega ŽR, - da po-
nudnik zagotavlja zahtevane letne količine
blaga, - da ponudnik nudi 60 dnevni plačilni
rok, - da nudi dostavo blaga fco skladišče
naročnika razloženo, - da zagotavlja kontro-
lo kakovosti blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
12. 6. 2001, 18. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Dolenjske Toplice, Pi-
onirska c. 35, 8350 Dolenjske Toplice.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Osnovna šola Dolenjske Toplice

Št. 08-1/01 Ob-48103
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-

ski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 8. 2001 do 31. 12. 2001.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolnišni-
ca Maribor, Skupina za javna naročila, Ljub-
ljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne do-
kumentacije: osebno ali po pošti ob pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks: 02/331-15-33 .

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Medicinski potrošni
material.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 22. 5. 2001, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, če bo
vrednost ponudbe nad 25 mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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 ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-

gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; po-
trdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan
določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila 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 tega javnega naročila;

4.da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava; potrdilo ne sme bi-
ti starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (ve-
lja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2 ali BON-3); dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav (ne velja za obrazec BON-1);

6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih vključno do dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;

6.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali ve-
čje od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;

7. da zagotavlja razpisane količine arti-
klov, na katere se prijavlja;

8. da ponuja artikle, ki ustrezajo tehnič-
nim in kakovostnim zahtevam, opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika ter v tehnič-
nem in kakovostnem opisu artiklov;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolnišni-
ca Maribor - razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobav-
ljena celotna količina naročenih artiklov;

12. da bo imel blago, ki bo predmet po-
godbe, na zalogi v svojem skladišču;

13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravstvo o vpisu v register do-
baviteljev medicinskih pripomočkov – pro-
met z medicinskimi pripomočki na debelo ali
potrdilo Urada RS, da je v postopku prido-
bitve registracije;

14. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponuje-
nih artiklov v register medicinskih pripomoč-
kov, ali potrdilo Urada RS, da je/so v po-
stopku pridobitve registracije, če to zakon
o zdravilih in medicinskih pripomočkih za-
hteva oziroma izjavo, da bo dostavil eno od
zahtevanih potrdil najkasneje do podpisa po-
godbe. (Pod 14. točko lahko prijavitelji pre-
dložijo kopijo objave registriranih medicin-
skih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na
katere se prijavljajo).

15. CE certifikat ali ustrezen certifikat za
kakovost artikla.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
predložitev ponudb do 3. 7. 2001 do 13.
ure, odločitev o sprejemu 16. 7. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena artikla.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponovljen razpis. Ocenjena vrednost
razpisa je 72,000.000 SIT (brez DDV). Pri-
javiti se je možno na posamezen artikel. Do-
datne informacije na tel. 02/321-25-64,
Monika Lepoša.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 4. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-48110
1. Naročnik: Center Dolfke Boštjančič,

Draga, 1292 Ig.
2. Naslov naročnika: Center Dolfke Boš-

tjančič, Draga, 1292 Ig, tel. 01/420-26-00,
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,
2. skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: sadje,
5. skupina: zelenjava,
6. skupina: tropsko sadje,
7. skupina: konzervirano sadje in zele-

njava,
8. skupina: kruh in pekarski izdelki,
9. skupina: žito in žitni izdelki,
10. skupina: pijače,
11. skupina: razno prehrambeno blago,
12. skupina: zamrznjeni prehrambeni iz-

delki;
II. sklop: medicinski pripomočki in ma-

terial po skupinah od 1. do 3.:
1. skupina: medicinski material,
2. skupina: mila, razkužila,
3. skupina: gumijaste rokavice;
III. sklop: sukcesivna dobava ekstra

lahkega kurilnega olja,
IV. sklop: dnevni odvoz, pranje in do-

bava opranega perila.
(b) Kraj dobave: Center Dolfke Boštjan-

čič, Draga, Ig in Dom Škofljica, Gumnišče
15, Škofljica.



Stran 2024 / Št. 32-33 / 5. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(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 sklo-
pov, za vse skupaj ali posamezno skupino.
V posamezni skupini mora ponudnik zago-
tavljati vse artikle in celotno količino blaga
oziroma storitev.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za tri leta. Sposobnost se prizna
za 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Center Dolfke
Boštjančič, Draga, 1292 Ig, Meta Švigelj (taj-
ništvo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro, od objave do roka za pre-
dložitev prijave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV-19% je
vključen v ceno) za posamezni sklop, na-
kazanih  na  ŽR: 50106-603-41591,  sklic
na  št.  12000-2-2001  –  vaša  davčna
številka.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 28. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center Dolfke Boštjančič, Draga,
1292 Ig, tajništvo, v zaprti kuverti, označeni
z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba”, naved-
ba številke te objave,navedba sklopa, več
sklopov, naslov pošiljatelja.

Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 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 re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du 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 sku-
pni izvedbi naročila.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih  pogojev  po  41.  do  43.  členu  Za-
kona o javnih naročilih: splošni, obvezni
pogoji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati bodo predvidoma predložili ponud-
be do 28. 6. 2001. Predvideni datum odlo-
čitve je 4. 7. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, skladno s pogoji, zahtevanimi v
razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Teja Knavs, tel. 01/420-26-76 (I., III.,
IV. sklop), Hitejc Zdenka, (II. sklop), tel.
01/420-26-17.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2001.

Center Dolfke Boštjančič Draga

Št. 36/01 Ob-48122
1. Naročnik: Dom “Tisje“ Šmartno pri

Litiji.
2. Naslov naročnika: Črni potok 13,

1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/89-00-100;
faks 01/89-00-110.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena Zakona o javnih naro-
čilih - 1.

(b) Kraj dobave: Dom “Tisje“ Šmartno
pri Litiji, Črni potok 13.

(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: sadje in zelenjava,
2. skupina: krompir,
3. skupina: jajca,
4. skupina: mleko,
5. skupina: jabolka,
6. skupina: sadje, zelenjava – vloženo,
7. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
8. skupina: mlevski izdelki,
9. skupina: testenine,
10. skupina: meso – sveže,
11. skupina: piščančje, puranje meso in

izdelki,
12. skupina: mesni izdelki,
13. skupina: mlečni izdelki,
14. skupina: sokovi,
15. skupina: splošno prehrambeno bla-

go I. skupina,
16. skupina: splošno prehrambeno bla-

go II. skupina,
17. skupina: zmrznjeni program.
Usposobljenost in sposobnost bo ponu-

dnikom priznana po skupinah oziroma sklo-
pih. Ponudniki lahko dobijo priznano spo-
sobnost in usposobljenost za eno skupino
oziroma sklop, za več skupin oziroma sklo-
pov ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001
do 1. 7. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom “Tisje“
Šmartno pri Litiji, Črni potok 13, 1275
Šmartno pri Litiji.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
16. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
9.520 SIT, na ŽR št. 50150-603-58062.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 22. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom “Tisje“ Šmartno pri Litiji, Črni
potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.

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. 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 žiro računa,

– da je v zadnjih treh letih dobavljal bla-
go najmanj 3. javnim zavodom ali drugim
proračunskim uporabnikom,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladi-

šče naročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 6. 6. 2001, 10. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Dom “Tisje“ Črni potok 13, 1275
Šmartno pri Litiji (Mojca Ocepek).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

Dom Tisje
Šmartno pri Litiji

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku

Ob-47896
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenska

Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slo-
venska Bistrica; tel. 02/818-12-41, faks
02/818-11-41.

3. (a) Opis in obseg gradnje: novograd-
nje ter rekonstrukcije cest in hodnikov
za pešce.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni
predvidena v prvi fazi, ampak v drugi fazi
postopka.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov ni predvidena.

4. Kraj izvedbe: Občina Slovenska
Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 1. 7. 2004.
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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. 3 Ob-48107
1. Naročnik: RS, Center vlade za infor-

matiko v svojem imenu ter po pooblastilu
naročnikov, navedenih v razpisni dokumen-
taciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, razpisi.cvi@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
svetovanja in nadzora s področja infor-
macijske tehnologije in LAN ter informa-
cijskih sistemov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: vsaka točka specifikacij pred-
stavlja samostojen sklop, za katerega je
možna ločena prijava. Izpolnjevanje pogojev
se zahteva za vsak sklop.

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, Ljubljana, Pet-
ra Rozman.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.

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

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 28. 5. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana.

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

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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni.

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:

Poslovanje v skladu s predpisi in navodi-
li ponudnikom;

Registracija in obratovalno dovoljenje za
vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe;

V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Slo-
venska Bistrica, Oddelek za okolje in pro-
stor, Kolodvorska cesta 10, 2310 Sloven-
ska Bistrica, kontaktna oseba: Branko
Hojnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
16. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT, številka ban-
čnega računa: 51810-630-25589.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 22. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov,  kamor  je  potrebno
predložiti  prijavo:  Občina  Slovenska
Bistrica,  Oddelek  za  okolje  in  prostor,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47.  člen  Zakona  o  javnih  naročilih):
predložitev  pogodbe  o  skupnem  nasto-
pu  iz  katere  je  razvidno  kdo  je  nosilec
posla.

12. 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 v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega žiro računa;
da ima ustrezne izkušnje z izvajanjem tovr-
stnih del in, da je v zadnjih treh letih opravil
vsaj pet tovrstnih del v vrednosti najmanj
20 mio SIT; da nudi 60 dnevni plačilni rok;
da ima zadostno število strokovnega kadra
za izvedbo del in da ima ustrezne tehnične
kapacitete; da bo dela izvedel v skladu s
pravili stroke in navodili strokovnega nad-
zora s strani naročnika; da bo dodatna de-
la, ki niso zajeta v predračunu in tehnični
dokumentaciji in nepredvidene ter več de-
la izvedel po cenah iz predloženega pre-
dračuna; da ima poravnane obveznosti do
proizvajalcev; da upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delovnih pogojev; da izplačuje
plače v skladu s kolektivno pogodbo de-
javnosti.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 5. 6. 2001, 20. 6. 2001.

14. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

15. Morebitne  druge  informacije  o
naročilu:  Občina  Slovenska  Bistrica,  Od-
delek  za  okolje  in  prostor,  Kolodvorska
ulica  10,  2310  Slovenska  Bistrica,  kon-
taktna oseba: Branko Hojnik, tel.
02/818-14-57.

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Občina Slovenska Bistrica

bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njihovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;

Ponudba ne sme vsebovati lažnih ali za-
vajujočih podatkov ter netočnih ali nepopol-
nih podatkov v bistvenih elementih;

Sodni postopki in uveljavljena jamstva v
zvezi s ponudnikom ter dosedanje dokumen-
tirane izkušnje s ponudnikom ne smejo ka-
zati rizičnost poslovanja z njim;

Reference ponudnika na razpisanem po-
dročju: ponudnik mora imeti v tekočem in
prejšnjem letu sklenjene najmanj 2 pogodbi
za področje svetovanja ali nadzora, za kate-
rega se prijavlja ali pa 1 pogodbo za obdobje
več kot 2 leti;

Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
ponudnik mora kakovost poslovanja doka-
zati z ustreznim certifikatom ali z internim ak-
tom, iz katerega je razviden nadzor nad ka-
kovostjo poslovnih procesov, za katere se
prijavlja;

Zoper ponudnika ni uvedena prisilna po-
ravnava, stečaj ali likvidacija;

Ni blokad žiro računa;
Poravnani davki in prispevki določeni s

predpisi Republike Slovenije;
Prostor in oprema: ponudnik mora izka-

zati, da razpolaga z ustreznimi prostori za po-
nujeno število zaposlenih na področjih pri-
jave ter z vso potrebno opremo za izvajanje
storitev;

Kadri:
Za vsa področja svetovanja pod točkami

A.1., A.2., A.4., A.5., A.6, A7:
Izobrazba: od skupnega števila zaposle-

nih s področij prijave najmanj 4 zaposleni
z univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri ali
1 zaposlen z magisterijem ustrezne smeri
in 2 z univerzitetno izobrazbo ustrezne sme-
ri ali 2 zaposlena z magisterijem ustrezne
smeri;

Posebna znanja: zaposleni morajo imeti
veljavne izkaze o vseh posebnih znanjih, po-
trebnih za popolno obvladovanje področij,
za katera se prijavljajo tako, da imata za vsa-
ko področje najmanj 2 zaposlena veljaven
izkaz;

Za zadosten izkaz o posebnih znanjih se
štejejo ustrezna potrdila o usposobljenosti
z opravljenim preizkusom znanja, ki morajo
pokrivati celotno področje prijave ali pa do-
kazi o uspešno zaključenih projektih ki v ce-
loti sovpadajo s področjem prijave ali pa
opravljena magistrska naloga ali doktorat s
področja prijave. Potrdila o usposobljenosti
morajo veljati še najmanj 1/2 leta od objave
razpisa.

Delovne izkušnje: za vsako področje pri-
jave morata imeti najmanj 2 zaposlena 3 le-
ta delovnih izkušenj na področju prijave;

Za vsako področje prijave morata imeti
najmanj 2 zaposlena 1 leto delovnih izkušenj
na področju prijave;

Za zadosten izkaz za delovne izkušnje
na področju prijave se šteje svetovanje pri
konkretnih projektih ali dejavnosti naročni-
ka, kar mora biti izkazano z ustrezno doku-
mentacijo.

Razpoložljivost: najmanj 2 zaposlena za
vsako področje prijave sta stalno razpoložlji-
va vsak delavnik med 8. in 15. uro;
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Vrednost dela: najmanj 250.000 SIT
bruto  mesečne  plače  za  oktober  2000
za  zaposlene  s  področja  prijave  z  dok-
toratom;

Najmanj 230.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene s po-
dročja prijave z magisterijem;

Najmanj 210.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene s po-
dročja prijave z univerzitetno izobrazbo;

Najmanj 190.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene s po-
dročja prijave z višjo izobrazbo;

Za ostala področja svetovanja:
Izobrazba: najmanj 2 zaposlena z univer-

zitetno izobrazbo ustrezne smeri;
Posebna znanja: zaposleni morajo imeti

veljavne izkaze o vseh posebnih znanjih, po-
trebnih za popolno obvladovanje področij,
za katera se prijavljajo tako, da imata za vsa-
ko področje najmanj 2 zaposlena veljaven
izkaz;

Za zadosten izkaz o posebnih znanjih se
štejejo ustrezna potrdila o usposobljenosti
z opravljenim preizkusom znanja, ki morajo
pokrivati celotno področje prijave ali pa do-
kazi o uspešno zaključenih projektih ki v ce-
loti sovpadajo s področjem prijave ali pa
opravljena magistrska naloga ali doktorat s
področja prijave. Potrdila o usposobljenosti
morajo veljati še najmanj 1/2 leta od objave
razpisa.

Delovne izkušnje: najmanj 2 zaposlena
imata 3 leta delovnih izkušenj za vsako po-
dročje prijave;

Za zadosten izkaz za delovne izkušnje
na področju prijave se šteje svetovanje pri
konkretnih projektih ali dejavnosti naročni-
ka, kar mora biti izkazano z ustrezno doku-
mentacijo.

Razpoložljivost: najmanj 2 zaposlena sta
stalno razpoložljiva vsak delavnik med 8. in
15. uro;

Vrednost  dela:  najmanj  250.000 SIT
bruto  mesečne  plače  za  oktober  2000
za  zaposlene  s  področja  prijave  z  dok-
toratom;

Najmanj 230.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene s po-
dročja prijave z magisterijem;

Najmanj  210.000 SIT  bruto  mesečne
plače  za  oktober  2000  za  zaposlene  s
področja  prijave  z  univerzitetno  izo-
brazbo;

Najmanj 190.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene s po-
dročja prijave z višjo izobrazbo;

Za področja nadzora nad izvajalci s po-
dročja informacijskih tehnologij, informacij-
skih sistemov in omrežij:

Izobrazba: najmanj 2 zaposlena z visoko
izobrazbo ustrezne smeri;

Najmanj 2 zaposlena z višjo izobrazbo
ustrezne smeri;

Posebna znanja: zaposleni morajo ime-
ti veljavne izkaze o vseh posebnih znanjih,
potrebnih za popolno obvladovanje podro-
čij, za katera se prijavljajo tako, da imata
za vsako področje najmanj 2 zaposlena ve-
ljaven izkaz;

Za zadosten izkaz o posebnih znanjih se
štejejo ustrezna potrdila o usposobljenosti
z opravljenim preizkusom znanja, ki morajo
pokrivati celotno področje prijave ali pa do-
kazi o uspešno zaključenih projektih ki v ce-

loti sovpadajo s področjem prijave ali pa
opravljena magistrska naloga ali doktorat s
področja prijave. Potrdila o usposobljenosti
morajo veljati še najmanj 1/2 leta od obave
razpisa.

Delovne izkušnje: najmanj 3 zaposleni
imajo 3 leta delovnih izkušenj na področju
prijave;

Najmanj 1 zaposlen ima 1 leto delovnih
izkušenj na področju prijave;

Za zadosten izkaz za delovne izkušnje na
področju prijave se šteje opravljanje nadzo-
ra v zahtevanem obdobju, kar mora biti iz-
kazano z ustrezno dokumentacijo.

Razpoložljivost: najmanj 2 zaposlena na
področju prijave sta stalno razpoložljiva vsak
delavnik med 8. in 15. uro in najmanj 1 za-
poslen je v stanju pripravljenosti 24 ur dnev-
no/7 dni na teden;

Vrednost dela: najmanj 250.000 SIT
bruto mesečne plače za oktober 2000 za
zaposlene  s  področja  prijave  z  doktora-
tom;

Najmanj 230.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene s po-
dročja prijave z magisterijem;

Najmanj 210.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene s po-
dročja prijave z visoko izobrazbo;

Najmanj 190.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene s po-
dročja prijave z višjo izobrazbo;

Zanesljivost kadrov (velja za vsa razpisa-
na področja): vsi zaposleni s področja prija-
ve morajo izpolnjevati enake pogoje kot za-
posleni v državni upravi razen državljanstva
v svetovalnih družbah z mednarodnim podro-
čjem delovanja;

Omejitev  poslovnih  povezav  (velja  za
celo tekoče leto in za obdobje, ko ponu-
dniki prijavijo delovanje na razpisanih
področjih):

Področja svetovanja: zaposleni ponudni-
ka s področja ponudbe in njihovi nadrejeni
ne sme biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do
drugega kolena ali v zakonski ali izvenzakon-
ski zvezi z osebami, ki so lastniki ali zapo-
slene kot vodilni delavci ali zaposleni na po-
dročju ponudbe pri izvajalcih naslednjih sto-
ritev za državne organe ali organe lokalne
samouprave: - prodaja informacijske tehno-
logije;- izgradnja računalniških ali telekomu-
nikacijskih omrežij;- prodaja licenc za apli-
kacije ali aplikativne rešitve; - vzpostavitev
informacijskih sistemov - administriranje ali
upravljanje ali nadzor informacijske tehnolo-
gije ali informacijskih sistemov (za področje
varnosti).

Ponudnik ne sme biti sam izvajalec niti
biti s takimi izvajalci kapitalsko, lastniško ali
podizvajalsko povezan.

Področja svetovanja: zaposleni ponudni-
ka s področja ponudbe in njihovi nadrejeni
ne sme biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do
drugega kolena ali v zakonski ali izvenzakon-
ski zvezi z osebami, ki so lastniki ali zapo-
slene kot vodilni delavci ali zaposleni na po-
dročju ponudbe pri izvajalcih naslednjih sto-
ritev za državne organe ali organe lokalne
samouprave: - prodaja informacijske tehno-
logije; - izgradnja računalniških ali telekomu-
nikacijskih omrežij; - vzdrževanje računalni-
ške opreme.

Ponudnik ne sme biti sam izvajalec niti s
takimi izvajalci kapitalsko, lastniško ali po-
dizvajalsko povezan.

Če se ponudnik prijavlja za posamezno
področje nadzora, velja omejitev povezave
le za to področje.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ja.

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
v času veljavnosti javnega razpisa.

16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpisna dokumentacija je doseglji-
va tudi na: www.gov.si/razpisi/.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 92 z dne
12. 11. 1999.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2001.

RS, Center vlade za informatiko

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

Popravek

Št. 1/1221/2001 Ob-48044
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega

odstavka 68. člena Zakona o javnih naroči-
lih objavljamo popravek objave javnega raz-
pisa za oddajo naročila blaga po postopku
s pogajanji za dobavo strojne in program-
ske opreme za dejavnost organizatorja tr-
ga za električno energijo, ki je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-
46529.

V objavi se popravi naslednji točki:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 15. maj 2001 do
9.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 15. maj 2001 ob 10. uri, sejna
soba B, IV. nadstropje poslovne stavbe
ELES, Hajdrihova 2, Ljubljana, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe 26.
maj 2001.

Elektro - Slovenija, d.o.o. Ljubljana
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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. 4142-7/01 Ob-47937
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper, faks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-36.

3. Datum izbire: 21. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme za telo-
vadnico skupaj s slačilnicami, gardero-
bami in kabinetom, Osnovna šola Anton
Ukmar v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pogoj usposobljenosti in
sposobnosti je bil izločitven. Pri izboru
najugodnejšega ponudnika sta bili upošte-
vani dve merili, in sicer cena in garancijska
doba.

1. 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 0.9.
2. Najdaljša garancijska doba je dobila

100 točk: Tmax=t1(100 točk).
Garancijska doba za opremo ostalih po-

nudnikov je bila točkovana po naslednji for-
muli:

ti=100×(Ti/Tmax)
Vse točke so bile ponderirane s faktor-

jem 0.1.
Točke pridobljene pri ceni in pri garan-

cijskem roku so bile seštete. Izbran je bil
ponudnik, ki je zbral najvišje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Inventa Begunje,
d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje.

7. Pogodbena vrednost: 10,687.977
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,604.895 SIT, 10,687.976,70
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: 24. 4. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 132/2001-1 Ob-47941
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

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

2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elek-
tronski naslov: info@zavod-dornava.si.

3. Datum izbire: 5. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, Dorna-
va 128, 2252 Dornava:

– skupina artiklov A: sadje in zelenjava,
– skupina artiklov B: kruh in pekovsko

pecivo,
– skupina artiklov D: mleko in mlečni iz-

delki,
– skupina artiklov E: ostali prehrambeni

artikli.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena, za sku-
pino artiklov C: meso in mesni izdelki, je pri-
spela samo ena ponudba in je v teku pono-
ven javni razpis.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– skupina artiklov A: sadje in zelenjava:
PAF export-import d.o.o., Industrijska 8,
2230 Lenart,

– skupina artiklov B: kruh in pekovsko
pecivo: PPS - Ptujske pekarne in slaščičar-
ne, Rogozniška c. 2, 2250 Ptuj,

– skupina artiklov D: mleko in mlečni iz-
delki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1113 Ljubljana,

– skupina artiklov E: ostali prehrambeni
artikli: Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina artiklov A: sadje in zelenjava:

18,883.692 SIT,
– skupina artiklov B: kruh in pekovsko

pecivo: 6,810.839 SIT,
– skupina artiklov D: mleko in mlečni iz-

delki: 16,438.251,60 SIT,
– skupina artiklov E: ostali prehrambeni

artikli: 24,093.628,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina artiklov A: sadje in zelenjava:

23,871.225 SIT, 18,883.692 SIT,
– skupina artiklov B: kruh in pekovsko

pecivo: 9,962.304,50 SIT, 6,810.839 SIT,
– skupina artiklov D: mleko in mlečni iz-

delki: 16,514.177 SIT, 16,438.251,60 SIT,
– skupina artiklov E: ostali prehrambeni ar-

tikli: 24,358.588,35 SIT, 24,093.628,90 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: 25. 4. 2001.
Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 40/2001 Ob-47955
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška
18, 3230 Šentjur.

2. Naslov naročnika: Javno komunalno
podjetje Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Do-
brotinška 18, 3230 Šentjur, tel.
03/747-16-20.

3. Datum izbire: 26. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava vodovodnega in kanalizacij-
skega materiala ter vodomerov po spe-
cifikaciji v razpisni dokumentaciji, letna
vrednost 22,000.000 SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo je najnižja cena brez
DDV po vrstah in količini materiala. Letna
pogodba se bo sklenila s prvimi tremi naju-
godnejšimi ponudniki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. nabava vodovodnega in kanalizacij-
skega materiala:

1. Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno
101, 3000 – Celje,

2. Martin d.o.o., Špeglova 2, 3320 –
Velenje,

3. Zagožen, d.o.o., Cesta ob železni-
ci 3, 3310 – Žalec,

2. nabava vodomerov:
1. Boštjan Podrepšek, s.p., Valjavče-

va 1, 3000 – Celje,
2. Merkur, trgovina in storitve, d.d.,

Cesta na Okroglo 7, 4202 – Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
1. nabava vodovodnega in kanalizacij-

skega materiala:
1. Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno

101, 3000 – Celje, cena ponudbe:
17,406.720 SIT,

2. Martin d.o.o., Špeglova 2, 3320 –
Velenje, cena ponudbe: 17,969.842 SIT,

3. Zagožen, d.o.o., Cesta ob želez-
nici 3, 3310 – Žalec, cena ponudbe:
18,660.759,50 SIT;

2. nabava vodomerov
1. Boštjan Podrepšek, s.p., Valjavče-

va 1, 3000 – Celje, cena ponudbe:
1,716.161,05 SIT,

2. Merkur, trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 – Naklo, cena
ponudbe: 2,041.120,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. nabava vodovodnega in kanaliza-

cijskega materiala: 21,232.856 SIT,
17,406.720 SIT,

2. nabava vodomerov: 2,308.537 SIT,
1,716.161 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 25 z dne 23. 2.
2001, Ob-44007.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
/

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Javno komunalno podjetje Šentjur,
d.o.o., Šentjur

Št. 2/01 Ob-47943
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, 01/477-33-31, faks
01/423-22-05, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Datum izbire: 28. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški in potrošni material za po-
trebe IJS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Birooprema Vovok, d.o.o., Stegne
21c, Ljubljana, za sklope A1, A2, A3, A5,

2. Cankarjeva založba, d.d., Kopitarjeva
2, Ljubljana, za sklope od A1 do A6,

3. Državna založba Slovenije, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana, za sklope od A1 do A6,

4. Zelinka & sinovi, d.o.o., Linhartova 17,
Ljubljana, za sklopa A4, A6.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT letno.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 12 z dne 23. 2. 2001, Ob-44142.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 4. 2001.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 510/3-01 Ob-47942
1. Naročnik: Javni zavod Kulturni dom

Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Bevkov trg 4,

5000 Nova Gorica, tel. 05/334-010, faks
05/334-020.

3. Datum izbire: 2. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža kino projekcijske
opreme ter ozvočenja, Nova Gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cinemeccanica spa
Milano, Viale Campania 23, 20133 Milano,
Italija.

7. Pogodbena vrednost: 8,398.903 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,128.655,48 SIT, 8,398.903 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 4. 2001.
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica

Št. 4/B Ob-48004
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 9. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1.827 parov letnih službenih čevljev
za leto 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference in kako-
vost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 600 parov čevljev -
Čevljarstvo Kidričevo d.o.o. - Kopališka 3,
2325 Kidričevo, 608 parov čevljev - Repri-

za Ptuj, d.o.o. Miklošičeva 1, 2250 Ptuj,
602 para čevljev - Gojzar d.o.o. Loška ce-
sta 41, 4226 Žiri.

7. Pogodbena vrednost: 10,099.000
SIT brez DDV od tega: 3,348.000 SIT brez
DDV - Čevljarstvo Kidričevo d.o.o.,
3,392.640 SIT brez DDV - Rezpriza d.o.o.
Ptuj, 3,359.160 SIT brez DDV - Gojzar
d.o.o. Žiri.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,837.300 SIT, 13,661.125 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: 25. 4. 2001.
Pošta Slovenije d.o.o., Maribor

Št. 5/B Ob-48003
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 4.335 kom polo majic.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, reference in kakovost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Beti - Tekstilna
industrija d.d. Tovarniška 2, 8330 Metlika.

7. Pogodbena vrednost: 9,905.750 SIT
brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: (podatke od 4. do 8. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naroči-
lo oddano po sklopih): /

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: 25. 4. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 47/1167/2001 Ob-48013
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 12. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava visokonapetostne opreme za
RTP 400/110 kV Okroglo 400 kV daljno-
vodno polje Beričevo II.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za dobavo visokonapetostne
opreme: skupna ponudbena cena 70%, po-
zitivne reference proizvajalca za identične
opreme napetosti 110 kV in več na elektro-
energetskih objektih v Sloveniji 10%, potr-
jene pozitivne reference ponudnika za do-
bavo identične opreme napetosti 110 kV in
več na elektroenergetskih objektih v Slove-
niji 5%, tehnične prednosti 10%, neurejenost
dokumentacije -3%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo odklopni-
kov: ABB, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana; za dobavo ločilnikov: Elektrote-
hna Elex, d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljub-
ljana; za dobavo tokovnih merilnih transfor-
matorjev Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunaj-
ska 21, 1000 Ljubljana; za dobavo nape-
tostnih merilnih transformatorjev razpis ni
uspel, saj nista prispeli vsaj dve pravilni po-
nudbi; za dobavo podpirnih izolatorjev Elek-
tronabava, d.d., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana - Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: za dobavo od-
klopnikov: 22,971.760 SIT; za dobavo ločil-
nikov: 28,331.591 SIT; za dobavo tokovnih
merilnih transformatorjev 9,623.509,80 SIT;
za dobavo podpornih izolatorjev 1,069.215
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: za dobavo odklopni-
kov: 0; za dobavo ločilnikov: 0; za dobavo
tokovnih merilnih transformatorjev: 0; za do-
bavo podpornih izolatorjev: 0.

9. Število prejetih ponudb: za dobavo
odklopnikov: 3 ponudbe; za dobavo ločilni-
kov: 3 ponudbe; za dobavo tokovnih meril-
nih transformatorjev: 3 ponudbe; za doba-
vo podpornih izolatorjev: 3 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za dobavo odklopnikov: 33,606.552
SIT, 22,971.760 SIT; za dobavo ločilnikov:
35,598.278 SIT, 28,331.591 SIT; za doba-
vo tokovnih merilnih transformatorjev:
12,501.426 SIT, 9,623.509,80 SIT; za do-
bavo podpornih izolatorjev: 2,665.600 SIT,
1,069.215 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: 12. 4. 2001.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Ob-48019
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: gasilski avtomobil (lahko tovorno vo-
zilo s povišanim furgonom za potrebe
gasilskega vozila).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: do določenega roka za od-
dajo ponudb sta bili naročniku predloženi
dve pravočasni ponudbi. Pri pregledu in
analizi ponudb se je ugotovilo, da sta podje-
tji, kateri sta oddali ponudbi, kapitalsko po-
vezani, zato razpis ni uspel. Postopek odaje
javnega naročila se je nadaljeval po postop-
ku s pogajanji po določbah 20 člena ZJN.

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: /
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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: 26. 4. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Ob-48018
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje

Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 18. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: gasilski avtomobil (lahko tovorno vo-
zilo s povišanim furgonom za potrebe
gasilskega vozila).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek odaje javnega na-
ročila je bil izveden po postopku s pogajanji
po določbah 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Autocommerce,
d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 132, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 7,329.584
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: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 4. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Št. 01/01 Ob-48111
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, telefaks
01/588-95-54.

3. Datum izbire: 6. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: merilniki toplotne energije in rezer-
vni deli, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: finančno stanje, tehnične za-
hteve, ponudbena vrednost naročila, refe-
rence.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 44,917.058,90
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,815.855 SIT, 44,917.058,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 5. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 162/2001 Ob-48022
1. Naročnik: RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2.
3. Datum izbire: 5. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: avdio pretično polje in matrična po-
lja z veznimi vrvicami in priključnimi ko-
nektorji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 60% ekonomska cena, 10%
plačilni pogoji, 30% tehnična ustreznost
blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Albin Promotion, d.o.o.,
Lovrenc na Dravskem polju, 2324 Lovrenc
na Dravskem polju.

7. Pogodbena vrednost: 7,548.568 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,465.759 SIT, 7,548.568 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 26. 4. 2001.
JZ RTV Slovenija

Št. 0512/3-308/4-01 Ob-48034
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 432-51-25, telefaks
472-57-91.

3. Datum izbire: 16. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kurilno olje in plin.
Sklop 1: kurilno olje “ekstra lahko”

(KO-EL), 1,992.600 litrov.
Sklop 2: plin mešanice “butan-propan”

(30:70 in 40:60), 171.350 litrov.
Kraj dobave: lokacije posameznih orga-

nizacijskih enot Ministrstva za notranje za-
deve, Generalne policijske uprave in policij-
skih uprav, na območju celotne države, za
točenje samo v rezervoarje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 5
pravočasnih, pravilno opremljenih in formal-
no popolnih ponudb.

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb je bi-
la za oba sklopa (1 in 2) izločena ponudba
enega ponudnika zaradi neizpolnjevanja po-
gojev javnega razpisa.

Naročnik je za sklop 2 izbral ekonomsko
najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilom: cena, certifikat ponudni-
ka in finančno stanje ponudnika.

Za sklop 1 naročilo ni bilo dodeljeno no-
benemu ponudniku, ker naročnik za ta sk-
lop ni prejel vsaj dveh ponudb in zato javni

razpis v skladu s 76. členom ZJN - 1 ni
uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Za sklop 2: Plinarna Ma-
ribor, d.d., Plinarniška ul. 9, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: okvirna letna
pogodbena vrednost: 12,671.332,50 SIT z
vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik ne
nastopa s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Sklop 2: 13,536.650 SIT z vključenim

DDV, 12,645.630 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001, pod objavo
št. 43141.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 14/8-2001 Ob-48053
1. Naročnik: Pomurski zdravstveni zavod

po pooblastilu Zdravstvenega doma Murska
Sobota, Zdravstvenega doma Gornja Rad-
gona, Zdravstveni dom Ljutomer in za Po-
murski zdravstveni zavod.

2. Naslov naročnika: Pomurski zdrav-
stveni zavod, Arh. Novaka 2b, 9000 Mur-
ska Sobota, faks 02/53-02-223.

3. Datum izbire: 18. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
a) pisarniški material,
b) ekstra lahko kurilno olje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena in pogoji iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Za pisarniški material za vse zavode
– Mladinska knjiga birooprema, d.d., Du-

najska 121, 1113 Ljubljana,
– Pomurska založba, d.d. Murska Sobo-

ta, Lendavska 1, 9000 Murska Sobota,
– Tiskarstvo Martisk – Marenče Dušan,

s.p., Krog, Ulica ob Ložiču 17, 9000 Mur-
ska Sobota,

– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ma-
li trg 6, 1538 Ljubljana,

– SET trgovina, d.o.o., Vevška cesta 52,
1000 Ljubljana.

2. Za ekstra lahko kurilno olje za Zdrav-
stvena domova Murska Sobota in Gornja
Radgona:

– OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7,
6000 Koper,

– Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50,
1527 Ljubljana,

– Horizont, d.o.o., Vodovodna 30/c,
2000 Maribor,

– TNT Robert Treppo, s.p., Ključarovci
pri Ljutomeru 54/a, 9242 Križevci pri Ljuto-
meru.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah je
različna, za ekstra lahko kurilno olje je naj-
nižja 79, 20 SIT za liter olja, najvišja 84,20
SIT, za pisarniški material pa od 269.712 SIT
do 11,205.226 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: navedeno pod 7. točko.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
12 z dne 23. 2. 2001, Ob-44032.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2001.

Pomurski zdravstveni zavod
Murska Sobota

Ob-48093
1. Naročnik: JVIZ OŠ Voličina.
2. Naslov naročnika: Sp. Voličina 82,

2232 Voličina.
3. Datum izbire: 1. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj do-

bave: dobava prehrambenega blaga, fco
naročnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, izbran eden
oziroma dva ponudnika na skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

V 1. skupini: južno sadje, domače sadje
in zelenjava, je naročilo dodeljeno: Merca-
tor SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj, v vrednosti 718.200 SIT;

V 2. skupini: pekovski skupini, se iz-
bere:

– za 1. ponudnika je izbran: Donats,
d.o.o., Bohovska cesta 21, 2311 Hoče, v
vrednosti 1,836.017,28 SIT;

– za 2. ponudnika v tej skupini je izbran:
Kruh-pecivo, Ul. Jožice Flander 2, 2000
Maribor, v vrednosti 1,866.139,50 SIT;

V 3. skupini: mleko in mlečni izdelki, se
izbere:

– za 1. ponudnika: Ljubljanske mlekar-
ne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana v
vrednosti 1,077.948 SIT;

– za 2. ponudnika: Agroind Vipava 1894,
Vipava, d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipa-
va, v vrednosti 1,210.506 SIT;

V 4. skupini: meso in mesni izdelki, se
izbere:

– za 1. ponudnika: Mesarija Fekonja,,
s.p., Mariborska cesta 14, 2235 Sv. Troji-
ca, v vrednosti 1,548.790 SIT;

– za 2. ponudnika: MIR-mesna industrija
Radgona, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja
Radgona, v vrednosti 1,707.200 SIT;

V 5. skupini: Razno prehrambeno blago,
se izbere:

– za 1. ponudnika: Mercator SVS, d.d.,
Ptuj, Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj, v vre-
dnosti 1,650.079,01 SIT;

– za 2. ponudnika: Petlja, d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj, v vrednosti 1,768.976
SIT.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 800.000 SIT,
– 2. skupina: 2.000.000 SIT,
– 3. skupina: 1.300.000 SIT,
– 4. skupina: 1.700.000 SIT,
– 5. skupina: 1.400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– 1. skupina: 718.200 SIT,
– 2. skupina: 2.003.826 SIT,

1,836.017,28 SIT,
– 3. skupina: 1.222.368,60 SIT,

1,077.948 SIT,
– 4. skupina: 1.707,200 SIT,

1,548.790 SIT,
– 5. skupina: 1.768.976 SIT,

1,650.079,01 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 4 z dne 19. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum, ko smo odposlali zahtevek
za objavo: 26. 4. 2001

JVIZ OŠ Voličina, Voličina

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. 41302/00012/2001 Ob-47897
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta

14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35, e-ma-
il: obcina.sv.jurij@siol.net.

3. Datum izbire: 4. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v občini v letu 2001 v skupni dolži-
ni 3.350 m:

A) modernizacija javne ceste: JP
888392 Slaptinci – GD – Kutoš; 850 m v
naselju Slaptinci;

B) modernizacija javne ceste: JP
888380 Slaptinci – (Gasa); 390 m v nase-
lju Slaptinci;

C) modernizacija javne ceste: JP
888350 Selišči – (Žunič); 390 m, v naselju
Selišči;

D) modernizacija javne ceste: LC
388090 Brezje – Terbegovci; 1.700 m v
naselju Kutinci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 92 točk, garancijska
doba 5 točk in število blokacij žiro računa 3
točke; izbrani izvajalec je dosegel najvišje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CP Murska Sobota, d.d.

7. Pogodbena vrednost: 71,661.532
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,922.665 SIT in 71,661.532 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: 19. 4. 2001.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Št. 4/01 Ob-47949
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,

1315 Velike Lašče.
3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: asfaltiranje cest v Občini Ve-
like Lašče v letu 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, reference 10%,
plačilni pogoji 10%, izvajalec je izbran po raz-
pisanih kriterijih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 4. 2001.
Občina Velike Lašče

Št. 41/2001 Ob-47954
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška
18, 3230 Šentjur.

2. Naslov naročnika: Javno komunalno
podjetje Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Dobro-
tinška 18, 3230 Šentjur, tel. 03/747-16-20.

3. Datum izbire: 26. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba ročnih, zemelj-
skih in gradbenih del za potrebe naroč-
nika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena ne bo odstopala nav-
zgor več kot 10% od povprečne cene osta-
lih ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vilkograd Kolar Vilijem,
s.p., Zlateče 8a, 3230 Šentjur in CE-KA,
d.d., Lava 9, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: Vilkograd Ko-
lar Vilijem, s.p., Zlateče 8a, 3230 Šentjur
828.597 SIT in CE-KA, d.d., Lava 9, 3000
Celje 971.968 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 1,108.102 SIT, 828.597 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 25 z dne 23. 2. 2001, Ob-44005.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2001.

Javno komunalno podjetje Šentjur,
d.o.o., Šentjur

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. 699/2001 Ob-47906
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29,

1000 Ljubljana, 01/478-26-00, telefaks
01/251-23-12.

3. Datum izbire: podpis pogodbe 17. 4.
2001.

4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
CD-roma Slovenia in pictures za name-
ne obiska predsednika vlade v Franciji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (tretja alinea prvega odstavka
20. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KODIA photo & graphis
d.o.o., Zelena pot 23, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 714.300 SIT
brez 8% 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 v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 4. 2001.

Urad Vlade za informiranje

Št. 462-02/4-01/0440-020 Ob-47944
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1523 Ljubljana, 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 19. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: skupinski in

individualni tečaji tujih jezikov, št. 24 –
izobraževalne storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in reference v javni
upravi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Panteon College, d.o.o.,
Škrabčeva 31, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,082.500 SIT
z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 2,545.000 SIT brez DDV, 1,750.000
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 4. 2001.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 1 Ob-48002
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: Microsoft

izdelki - sistemska in programska
oprema.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena (38 točk), dodatni
brezplačni paketi (10 točk) in sofinancira-
nje strokovnega izobraževanja (6 točk). Po-
nudnik Lancom je zbral največje število
točk - 54 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lancom d.o.o., Tržaška
63, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 442,823.680
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.910.415 USD - 446,506.205,67 SIT,
1,894.659 USD - 442,823.680,26 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: 25. 4. 2001.

Pošta Slovenije d.o.o.

Št. 0512/3-308/14-01 Ob-48035
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11, tele-
faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 4. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: preventivno

vzdrževanje in servisiranje naprav za ne-
prekinjeno napajanje, ki so izven garan-
cijskega roka, ki zajema preventivne pre-
glede naprav ter odprave napak oziroma
okvar in zamenjave baterij in drugih do-
trajanih delov, v odzivnem času na po-
ziv naročnika, in sicer po slopih:

Sklop 1: preventivno vzdrževanje in ser-
visiranje naprav za neprekinjeno napajanje
proizvajalca IMV (Ivenrtomatic Victron), ki so
izven garancijskega roka.

Sklop 2: preventivno vzdrževanje in ser-
visiranje naprav za neprekinjeno napajanje

proizvajalca Socomec Sicon, ki so izven ga-
rancijskega roka.

Sklop 3: preventivno vzdrževanje in ser-
visiranje naprav za neprekinjeno napajanje
drugih proizvajalcev, ki so izven garancijske-
ga roka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis sta prispeli
pravočasni, pravilno opremljeni in formalno
popolni ponudbi dveh ponudnikov, in sicer
za vsak sklop po ena ponudba. Ker naroč-
nik za noben sklop ni prejel vsaj dveh po-
nudb, javni razpis za noben sklop ni uspel,
ter naročilo ni bilo dodeljeno nobenemu po-
nudniku.

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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 14-15, z dne 2. 3. 2001, pod
Ob-44460.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-48036
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Komenskega 12,

1000 Ljubljana, tel. 01/43-43-402, faks
01/234-53-73.

3. Datum izbire: 9. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: finančni na-

jem nepremičnine s postopnim odku-
pom.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (prva alinea prvega odstavka 20. čle-
na ZJN).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hypo leasing, d.o.o., Trg
osvobodilne fronte 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
110,769.437,19 SIT (521.180,14 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 110,817.696,38 SIT, 110,769.437,19
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2001.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana

Št. NAB.LN-004/2000 Ob-48102
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
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2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-
na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel.
07/48-02-0, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava NEK

MOV programa za čas od R-2001 do
R-2002.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in raz-
logov, ki so povezani z varovanjem izključnih
pravic in ker gre za nove storitve, ki so ponovi-
tev podobnih storitev, ki jih je izvajal isti izvaja-
lec, kateremu je naročnik oddal prejšnje na-
ročilo in glede na to, da so naročene storitve
nadaljevanje aktivnosti pri Izdelavi NEK MOV
programa, je naročnik izbral Nutec, d.o.o.,
Večna pot 11, 1111 Ljubljana, ki ima delavce,
ki so se šolali v ZDA za izvajanje testiranj s Cra-
ne MOV UDS in 3500 test opremo. S svojimi
delavci Nutec sodeluje na izvedbi Krško MOV
Program projekta že od samega začetka (od
konca 1996. leta kot IE Zagreb). Kot domača
firma Nutec,d.o.o, Ljubljana, se je izkazal kot
kvaliteten partner na relaciji projekta NE Krško.
Njegovi delavci so aktivno sodelovali in oprav-
ljali inženirske naloge, enako vestno pa so iz-
vajali teste motorno krmiljenih (MOV) na siste-
mih razvrščenih v varnostne razrede. Tudi pri
samem izvajanju projekta so njihovi ljudje pri-
dobili potrebne izkušnje na inženirskih evalua-
cijah, izdelali so za NEK inženirsko računalni-
ško bazo za shranjevanje podatkov in izdela-
vo inženirskih izračunov, spoznali so se s kom-
ponentami in sistemi elektrarne in so postali
zato edini poslovni partner, ki ima na doma-
čem trgu potrebna znanja, da lahko aktivno so-
deluje pri nadaljevanju Krško NEK MOV Pro-
gram projekta.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nutec, d.o.o., Večna pot 11,
1111 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 54,523.954,74
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,523.954,74 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:

26. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 354-11-2/00 Ob-48124
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevzem,

prevoz do kraja odstranjevanja ter od-
stranjevanje s sežigom v moko predela-
nih živilskih beljakovin, ki so proizvede-
ne v kafilerijah v Sloveniji s toplotno ob-
delavo živalskih odpadkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, na podlagi katerih naj
bi bil izbran najugodnejši ponudnik so bila:

1. ponudbena cena za odstranjevanje
moke – 70 točk,

2. ponudbena cena za prevzem in tran-
sport moke – 10 točk,

3. pogostost prevzemanja moke – 10
točk,

4. čas in količina prvega prevzema mo-
ke – 10 točk,

5. ponudba za vse sklope (celovitost) –
8 točk.

Komisija je v skladu z določbo 77. člena
ZJN - 1 zavrnila ponudbo vseh (obeh) po-
nudnikov, in sicer iz naslednjih razlogov:

Ponudnik 1 se je prijavil samo na sklop
(izmed štirih) ter je kot čas prvega prevzema
moke določil 30 tednov po podpisu pogod-
be, kar je za naše ministrstvo (naročnik), ki
je zavezano k ažurnemu reševanju nastale si-
tuacije (kopičenje v moko predelanih belja-
kovin v skladiščih), vsekakor nesprejemljivo.

Ponudnik 2 je podal ponudbo za vse
sklope in je ugodneje določil čas prvega pre-
vzema moke (4 tedne po podpisu pogodbe),
vendar s tem še vedno presega zgornjo ča-
sovno mejo, ki jo je naročnik določil v meri-
lih (3 tedne po podpisu pogodbe). Poleg te-
ga je komisija ugotovila, da sta ponudbeni
ceni določeni za prevzem in transport moke
(21,50 SIT/kg) ter za odstranjevanje moke
(55,30 SIT/kg) previsoki, saj znatno prese-
gata v merilih predlagane cene in zaradi te-
ga tudi nesprejemljivi za naročnika.

Strokovna komisija je odločila, da bo iz-
vedla nov javni razpis za oddajo javnega na-
ročila z istim oziroma podobnim predmetom
naročila.

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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 30. 4. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor

Javni razpisi

Št. 522-23/01 Ob-48129

Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme

Izboljšanje Fitosanitarne kontrole
Slovenija

1. Sklic objave: Europe-
Aid/112391/D/S/SI.

2. Postopek: odprti razpis.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Nacionalni program za

Slovenijo 1999 – SL9905.01.
5. Podpisnik pogodbe: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Pogodbena specifikacija

6. Opis pogodbe
V skladu s Finančnim memorandumom,

sklenjenim med Evropsko Komisijo in Vlado
Republike Slovenije za Phare program, so
ponudniki povabljeni, da oddajo ponudbo za
dobavo laboratorijske opreme v petih sklopih
za projekt “Izboljšanje fitosanitarne kontrole“.

7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega pet sklopov za naslednjo

opremo:
Sklop 1: Oprema za mikroskopijo za Na-

cionalni inštitut za biologijo RS in Kmetijsko
veterinarski zavod Nova Gorica

Sklop 2: Laboratorijska oprema za Naci-
onalni inštitut za biologijo RS, Kmetijski in-
štitut RS in Kmetijsko veterinarski zavod No-
va Gorica

Sklop 3: Rastlinjaki za Kmetijski inštitut
RS in Nacionalni inštitut za biologijo RS

Sklop 4: Rastne komore za Nacionalni
inštitut za biologijo RS

Sklop 5: Plinski kromatograf za Nacio-
nalni inštitut za biologijo RS.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali za posamezne sklope. Ponudba
mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.

Pogoji za prijavo
8. Kvalifikacija in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za

vse pravne in fizične osebe držav članic ter
držav in območij regij, ki so vključene in/ali
pooblaščene z Regulativo ali drugimi speci-
fičnimi instrumenti, ki se nanašajo na pro-
gram, v okviru katerega se pogodba financi-
ra (glej tudi točko 21). Vsa oprema, dobav-
ljena v okviru te pogodbe, mora imeti pore-
klo v teh državah.

9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v “Manual of
Instructions for External relations contracts“
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/index_en.htm).

10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene

pravne skupine, ostalimi člani istega konzorci-
ja in podizvajalci) morajo predložiti en original
in šest kopij ponudbe. Ponudbe za nepopoln
sklop ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik
lahko v ponudbo vključi izjavo, da bo ponudil
popust v primeru, da je izbran za več sklopov.
Ponudniki lahko oddajo variantno ponudbo
kot dodatek k svoji ponudbi za opremo, ki je
navedena v razpisni dokumentaciji.

11. Razpisna garancija
Garancija za resnost ponudb ni zahte-

vana.
12. Informacijski sestanek
Za ponudnike bo organiziran informativni

sestanek dne 25. maja 2001 ob 13. uri po
lokalnem času, v prostorih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56-58, 1000 Ljubljana, Slovenija. V pri-
meru potrebe po razjasnitvi vsebine razpisne
dokumentacije lahko ponudniki oddajo vpra-
šanja pisno pred sestankom ali ustno na sa-
mem sestanku. Odgovori bodo podani jav-
no, tel. +386 1 478 9116; faks +386 1 478
9155, kontaktna oseba: Marko Verbič.

Prisotni ponudniki bodo s podpisom po-
trdili prisotnost na informativnem sestanku.

13. Veljavnost ponudb
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Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90
dni od dneva, določenega za oddajo po-
nudb.

14. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena in name-

ščena v roku 3 mesecev po podpisu po-
godbe za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 4 in
Sklop 5 in v 8 mesecih po podpisu pogod-
be za Sklop 3.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika

15. Kriteriji za izbor
Izbrana ponudba mora popolnoma ustre-

zati tehničnim specifikacijam in mora biti
finančno najugodnejša.

Razpisni postopek
16. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je na podlagi

pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjih naslovih:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-59, 1000 Ljublja-
na, Slovenija, tel.: +386 1 478 9116, fax.:
+386 1 478 9155, kontaktna oseba: Mar-
ko Verbič;

2. Delegacija Evropske Komisije, Trg re-
publike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386 1 425 1303, fax.: +386 1 425 2085;

3. Informacijske pisarne Evropske komi-
sije v 15 državah članicah:

Naslov Telefon Faks

A Kärtner Ring 5-7, 1010 Wien 43-1- 516 18 327 43-1 513 42 25
B Rue Archimède 73, 1000 Bruxelles 32-2 295 38 44 32-2 295 01 66
D Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53113 49-228-53009 49-228-53009-50

Bonn
DK Dansk Industri Projekt – og 45-33- 77 33 77 45-33 77 33 00

Licitationskontoret afd. EMI
1787 København V

E Paseo de la Castellana, 46 34-9 1 423 80 00 34-91 5772923
28046 Madrid

EL 2, Vassilissis Sofias, 10674 Athens 30-1 725 10 00 30-1 724 46 20
F 288, Boulevard Saint-Germain 33-1 40 63 3838 33-1 45 56 94 17

75007 Paris
FIN Pohoisesplanadi 31, P.O. Box 234 358-9- 622 65 44 358-9- 656 728

00131 Helsinki/Helsingfors
I Via Poli, 29, 00187 Roma 39-06 589 89 73 39-06-581 49 84
IRL Dawson street 18, Dublin 2 353-1 662 51 13 353-1 662 51 18
L 7, Rue Alcide De Gasperi, BP 1503, 352 43 011 352-43014433

2920 Luxembourg
NL 2594 ah Den Haag, E.V.D., 31-70 3797501 31-70 3797878

Bezuidenhoutsweg 181
PT 1200 Lisboa, Centro Europeao Jean 351 1 354 11 44 351 1 350 98 01

Monnet, Largo Jean Monet, 1-3th floor
S Nyerogatan 11, PO BOX 7323, 10390 46 8 562 44 411 46 8 562 44 412

Stockholm
UK London SW1P 3AT, 8 Storey’s Gate 44-171 973 19 92 44-171 973 19 00

Ponudbe morajo biti pripravljene na osno-
vi standardne ponudbene dokumentacije.
Obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni do-
kumentaciji, je potrebno strogo upoštevati.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati na naslov: Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, tel.:
+386 1 478 9116, fax.: +386 1 478 9155,
kontaktna oseba: Marko Verbič, vsaj 14 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je dolo-
čen v točki 8. Podpisnik pogodbe mora
vsem zainteresiranim ponudnikom odgovo-
riti na vprašanja vsaj 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.

17. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 4. julija 2001 do
11. ure po lokalnem času, na naslov: Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, tel.:
+386 1 478 9116, fax.: +386 1 478 9155,
kontaktna oseba: Marko Verbič.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.

18. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 4. julija

2001 ob 12. uri po lokalnem času, na istem
naslovu. Odpiranja ponudb se lahko udele-
ži le en predstavnik s pisnim pooblastilom.

19. Pravna podlaga
Nakup opreme je financiran s strani

Evropske Komisije iz sredstev Phare v okvi-
ru Nacionalnega programa za Slovenijo
1999. Pravna podlaga za razpis je Uredba
o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vla-
do Republike Slovenije in Komisijo Evrop-
ske skupnosti o uresničevanju ukrepov o
finančni, tehnični in drugih oblikah sodelo-
vanja (Ur. l. RS, št. 56/93), 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov ter 2a. toč-
ka 2. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 522-23/01 Ob-48148

Supply Procurement Notice
Improvement of Phytosanitary Control

Location – Republic of Slovenia
1. Publication reference: Europe-

Aid/112391/D/S/SI.
2. Procedure: open.
3. Programme: Phare.
4. Financing: Budget line / National

Programme for Slovenia 1999 –
SL9905.01.

5. Contracting authority: Ministry of
Agriculture, Forestry and Food of RS.

Contract specification
6. Contract description
In the Context of Financing

Memorandum concluded between the
European Commission and the Government
of the Republic of Slovenia under the Phare
Programme, offers are invited for the supply
of the laboratory equipment in five (5) Lots
for the project Improvement of the
Phytosanitary Control.

7. Number and Titles of Lots
Supply in 5 Lots of the following goods:
Lot 1: Equipment for microscopy for the

National Institute of Biology of RS and
Agricultural Veterinary Institute Nova Gorica

Lot 2: Laboratory equipment for the
National Institute of Biology of RS,
Agricultural Institute of RS and Agricultural
Veterinary Institute Nova Gorica

Lot 3: Greenhouses for the Agricultural
Institute of RS and National Institute of
Biology of RS

Lot 4: Growing Chambers for the
National Institute of Biology of RS,
Agricultural Institute of RS and Agricultural
Veterinary Institute Nova Gorica

Lot 5: Gas chromatograph for the
National Institute of Biology.

Any tenderer may tender for one or
several Lots. The supplies tendered must
fully conform with the descriptions set out in
the Technical Specifications.

Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping
(consortium) of tenderers] of the Member
States and the countries and territories of
the regions covered and/or authorised by
the Regulation or other specific instruments
applicable to the programme under which
the contract is financed (see also item 21
below). All goods provided for this contract
must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.
htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit one (1) original and six (6) copies of
tender. Tenders for parts of a Lot will not be
considered. Any tenderer may state in their
tender that they would offer a discount in
the event that their tender is accepted for
more than one Lot. Tenderers may provide
a tender for a variant solution in addition to
their tender for the supplies required in the
tender dossier.

11. Tender guarantee: not applicable.
12. Information meeting
A clarification meeting will be held on

25th May 2001, at 1.00 p.m. local time at
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
of RS, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,
Slovenia. In the case of a need for a
clarification regarding the content of the
Tender Dossier questions may be submitted
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in writing prior to the clarification meeting or
at the meeting itself where they will be
answered in public, tel. +386 1 478 9116
fax.: +386 1 478 9155, Contact person:
Mr. Marko Verbič.

Attendance should be confirmed to the
above address.

13. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for the
submission of tenders.

14. Maximum delivery period
The supplies must be delivered and

installed for Lot 1, Lot 2, Lot 4 and Lot 5
within 3 months after signature of the
Contract and for Lot 3 within 8 months after
signature of the Contract.

Selection and award criteria
15. Award criteria

The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has to
be economically most advantageous offer.

Tendering
16. How to obtain the tender dossier
The Tender Dossier may be obtained

free of charge by written request at the
following addresses:

1. Ministry of Agriculture, Forestry and
Food of RS, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana, Slovenia, tel. +386 1 478 9116
fax.: +386 1 478 9155, contact person:
Mr. Marko Verbič;

2. Delegation of the European Com-
mission of the Republic of Slovenia, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, tel.:
+386 1 425 1303 fax.: +386 1 425 2085;

3. and in Information Offices of European
Commission in 15 member states:

Address Phone Fax

A Kärtner Ring 5-7, 1010 Wien 43-1- 516 18 327 43-1 513 42 25
B Rue Archimède 73, 1000 Bruxelles 32-2 295 38 44 32-2 295 01 66
D Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53113 49-228-53009 49-228-53009-50

Bonn
DK Dansk Industri Projekt – og 45-33- 77 33 77 45-33 77 33 00

Licitationskontoret afd. EMI
1787 København V

E Paseo de la Castellana, 46 34-9 1 423 80 00 34-91 5772923
28046 Madrid

EL 2, Vassilissis Sofias, 10674 Athens 30-1 725 10 00 30-1 724 46 20
F 288, Boulevard Saint-Germain 33-1 40 63 3838 33-1 45 56 94 17

75007 Paris
FIN Pohoisesplanadi 31, P.O. Box 234 358-9- 622 65 44 358-9- 656 728

00131 Helsinki/Helsingfors
I Via Poli, 29, 00187 Roma 39-06 589 89 73 39-06-581 49 84
IRL Dawson street 18, Dublin 2 353-1 662 51 13 353-1 662 51 18
L 7, Rue Alcide De Gasperi, BP 1503, 352 43 011 352-43014433

2920 Luxembourg
NL 2594 ah Den Haag, E.V.D., 31-70 3797501 31-70 3797878

Bezuidenhoutsweg 181
PT 1200 Lisboa, Centro Europeao Jean 351 1 354 11 44 351 1 350 98 01

Monnet, Largo Jean Monet, 1-3th

floor
S Nyerogatan 11, PO BOX 7323, 46 8 562 44 411 46 8 562 44 412

10390 Stockholm
UK London SW1P 3AT, 8 Storey’s Gate 44-171 973 19 92 44-171 973 19 00

Tenders must be submitted using the
standard tender submission form included
in the tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to:
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
of the Republic of Slovenia, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 478
9116, fax.: +386 1 478 9155, contact
person: Mr. Marko Verbič, at least 14 days
before the deadline for submission of
tenders given in item 18. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’
questions at least 11 days before the
deadline for submission of tenders.

17. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be

submitted at the latest, on 4th July 2001, at
11.00 a.m. local time, at: Ministry of
Agriculture, Forestry and Food of the
Republic of Slovenia, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 478 9116
Fax.: +386 1 478 9155, Contact person:
Mr. Marko Verbič.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

18. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 4th July 2001, at 12.00 noon local
time at the same address. Only one Tenderer’s
representative, submitting the power of
attorney, may attend the opening session.

19. Legal basis
Supply of equipment is financed by the

European Commission from Phare funds in
the framework of the National Programme
for Slovenia 1999. Legal basis for tendering
is the Decree on ratification of the
Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Cooperation (OG RS 56/93) and to Rules
and Regulations for procurement of public
tenders, Article 117 and 118.

Ministry of Agriculture,
Forestry and Food of
Republic of Slovenia

Št. 522-23/01 Ob-48127

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev

Krepitev sistema kontole kakovosti živil
Slovenija

1. Sklic na objavo: Europe-
Aid/112379/D/SV/SI.

2. Postopek: omejeni postopek.
3. Program: Phare 1999 Nacionalni pro-

gram za Slovenijo.
4. Financiranje: Phare, Projekt

SL-9905.01.02.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije.

Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe: tehnična pomoč/izo-

braževanje bo namenjeno pregledu zako-
nodaje s področja kontrole krmil, identifika-
ciji pomanjkljivosti sistema, ocenitvi kontrol-
nih laboratorijev in pripravi dveh laboratori-
jev za akreditacijo, spodbudi za sodelovanje
pri aktivnostih za Codex Alimentarius, har-
monizaciji in vpeljavi ukrepov za izvajanje
zakonodaje ter vpeljavi operacijskih pove-
zav med kontrolnimi inštitucijami. Namenjen
je tudi izobraževanju zaposlenih na MKGP,
v kontrolnih institucijah ter izbranih pred-
stavnikov proizvajalcev.

8. Število in imena sklopov: en sklop.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek: EUR

400.000.
10. Možnost dodatnih storitev: dodatne

storitve niso predvidene.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za vse

pravne in fizične osebe držav članic ter držav
in območij regij, ki so vključene in/ali poo-
blaščene za sodelovanje na podlagi Regula-
tive ali drugih specifičnih instrumentov, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se ta
pogodba financira (glej tudi točko 28).

12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne

osebe (enako kot pod točko 11) ali skupine
(konzorciji) fizičnih in pravnih oseb.

Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je bila
neformalno ustanovljena samo za namen te-
ga javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (vo-
dje in vsi ostali partnerji) so solidarno odgo-
vorni naročniku – podpisniku pogodbe.

Prijava neustrezne fizične ali pravne ose-
be (kot v točki 11 zgoraj) bo zavržena. Če-
tudi je neustrezna fizična ali pravna oseba le
del konzorcija, se zavrže celotno vlogo kon-
zorcija.

13. Število prijav
Kandidati (vključno podjetja znotraj ene

pravne skupine, ostali člani istega konzorci-
ja in podizvajalci) se lahko na razpis prijavijo
samo z eno vlogo, ne glede na obliko prija-
ve (kot individualni kandidat oziroma kot vo-
dja ali partner v konzorciju). V primeru, da
fizična ali pravna oseba vloži več kot eno
vlogo (samostojno ali kot del skupne prija-
ve), bodo vse vloge izločene.

14. Prepoved združitve ponudnikov
vključenih v ožji izbor (“Short listed“)

Katerakoli ponudba, ki jo bo poslal po-
nudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena
iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika.
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Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen
te pogodbe, se ne smejo medsebojno zdru-
ževati ali izbrati za svoje podizvajalce druga
podjetja, ki so že vključena v ožji izbor.

15. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne spadajo v nobeno od kategorij,
ki so navedene pod točko 2.3 v “Manual of
Instructions for External relations con-
tracts“ (dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/index_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci bodo dovoljene

pod pogojem, da ponudnik sam v celoti
prevzame pogodbeno odgovornost.

17. Število kandidatov vključenih v ožji
izbor

Na podlagi prejetih vlog bo najmanj 8
oziroma največ 14 kandidatov povabljenih k
predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.

Predvideni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, vključenim v ožji izbor: 21. junij 2001.
19. Predvideni datum podpisa pogod-

be: 1. september 2001.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost

podaljšanja: 12 mesecev, vendar ne dlje
kot do 30. septembra 2002.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
Izbira kandidatov za ožji izbor bo potekala

v skladu s postopki DIS priročnika (Zvezek
1, odsek 2.3.3). Kandidati, ki bodo izpolnje-
vali navedene pogoje, bodo uvrščeni v po-
stopek ocenjevanja tehnične ustreznosti, kjer
se bo upoštevalo naslednje podatke:

– dosedanje poslovanje;
– seznanjenost s programom kontrole

kakovosti živil;
– seznanjenost z usposabljanjem ustrez-

nih institucij ter izobraževanjem zaposlenih
v teh institucijah;

– seznanjenost z nadzorom, vodenjem
računovodstva ter poročanjem o programu.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca sto-
ritev

Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
bodo natančno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za
ponudbo in bo poslana kandidatom, uvr-
ščenim v ožji izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 5. junij 2001

ob 16. uri po srednjeevropskem času.
Vse kasneje prispele prijave bodo izlo-

čene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene v standardni

obliki kot je navedeno v DIS priročniku, Zve-
zek II, Priloga F 2.6 (dostopno na internetnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/enlarge-
ment/pas/phare/implementation/intro.htm).

Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje
prijave morajo biti natančno upoštevana.

Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka.

Vse dodatna dokumentacija (brošure, pi-
sma, itd.) poslana v prijavi, ne bodo upošte-
vana.

25. Način predložitve prijav
Vse prijave morajo biti poslane po pošti,

faksu ali izročene osebno pooblaščencu

podpisnika pogodbe: Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in kmetijstvo Republike Slo-
venije, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, Slo-
venija, za: Mira Zupanc Kos, faks: + 386 (1)
478 90 55.

Naslov pogodbe in sklic objave (glej pod
točko 1) morata biti vidno označeni na ovoj-
nici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka morata
biti omenjena tudi pri vsakem nadalnjem do-
pisovanju s podpisnikom pogodbe.

26. Dodatne informacije: jih ni.
27. Datum objave obvestila o razpisu:

27. marec 2001.
28. Pravna podlaga: Finančni memoran-

dum za program št. SL-9905, podpisan 23.
decembra 1999.

Okvirni sporazum na temelju Regulative
evropskega sveta št. 3906/89 z dne 18.
decembra 1989, dopolnjen z Regulativo št.
2334/92 z dne 11. avgusta 1992.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 522-23/01 Ob-48128

Service Procurement Notice
Strengthening of Food Quality Control

Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/

112379/D/SV/SI.
2. Procedure: Restricted Procedure.
3. Programme: Phare 1999 National

Programme for Slovenia.
4. Financing: Phare, Project

SL-9905.01.02.
5. Contracting Authority: Ministry of

Agriculture Food and Forestry of the
Republic of Slovenia.

Contract specification
6. Nature of contract: Technical

assistance.
7. Contract description
Technical assistance/training services

will be provided in order to review legislation
on control of feedingstuffs and to identify
weakness in the system, to assess testing
laboratories and prepare two laboratories
for accreditation, to enhance participation
on Codex Alimentarius, to harmonise the
enforcement measures and establish
operational linkages between control
bodies. To educate staff from MAFF, control
institutions and selected group of
producers.

8. Number and titles of lots: One Lot.
9. Maximum budget: EUR 400.000.
10. Scope for additional services: none.
Conditions of participation
11. Eligibility
Participation is open on equal terms to all

natural and legal persons of the Member
States and the countries and territories of the
regions covered and/or authorized by the
Regulation or other specific instruments
applicable to the programme under which the
contract is financed (see also point 28 below).

Bidder firms must not be involved in the
project preparation or have any other potential
conflict of interests. Bidders are requested to
sign a statement of impartiality in this respect
and include it with their expression of interest.

12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as

per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent,
legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of a
consortium (i.e., the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to the
Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural or
legal person (as per item 11) will result in the
automatic exclusion of that person. In particular,
if that ineligible person belongs to a consortium,
the whole consortium will be excluded.

13. Number of applications
Candidates (including firms within the same

legal group, other members of the same
consortium, and sub-contractors) should
submit only one application for the current
contract [lot], whatever the form of
participation (as an individual candidate, or as
leader or partner of a consortium candidate).
In the event that a natural and legal person
submits more than one application, all
applications in which that person has
participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited
Any tenders received from tenderers

comprising firms other than those mentioned
in the short-listed application forms will be
excluded from this restricted tender
procedure. Short-listed candidates may not
form alliances or subcontract to each other for
the contract in question.

15. Grounds for exclusion
As part of the application form, candidates

must declare that they do not fall into any of
the categories listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External relations
contracts (available from following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm).

16. Sub-contracting
Sub-contracting, providing that the

contractual liability remains with the
tenderer, will be allowed.

17. Number of candidates to be
short-listed

On the basis of the applications received, at
least 8 and at most 14 candidates will be invited
to submit detailed tenders for this contract.

Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender:

21st June 2001.
19. Provisional start date of the contract:

1st September 2001.
20. Initial contract duration and possible

extension: 12 Months but no longer than
30th September 2002.

Selection and award criteria
21. Selection criteria
Selection will be done following the DIS

manual procedures (Volume I Section 2.3.3).
Companies complying with the eligibility
criteria will have their technical capacity
evaluated on the following criteria:

Overall track record:
– Familiarity with the food quality control

programmes;
– Familiarity with institution building and

training;
– Familiarity with programme monitoring,

accounting, reporting.
22. Award criteria
As specified in the tender dossier annexed

to the letter of invitation to tender which will be
sent to short-listed candidates.
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Application
23. Deadline for applications: 16:00

Central European time on 5th June 2001.
Any expression of interest received after

this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be

provided
Applications must be submitted using the

standard form as set out in DIS Manual,
Volume II, Annex F 2.6 (available from the
following Internet address: http://
europa.eu.int/comm/enlargement/pas/
phare/implementation/intro.htm), whose
format and instructions must be strictly
observed.

Any application which does not observe
these provisions will be automatically
eliminated. Any additional documentation
(brochure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.

25. How expressions of interest may be
submitted

Applications must be submitted by regular
mail, fax or hand delivered, exclusively to the
Contracting Authority: Ministry of Agriculture
Food and Forestry of the republic of Slovenia,
Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, Slovenia,
Attn.: Ms Mira Zupanc Kos, fax: + 3861 478
90 55.

Contract title and the Publication reference
(see item 1 above) must be clearly marked on
the envelope containing the application and
must always be mentioned in all subsequent
correspondence with the Contracting
Authority.

Applications submitted by any other means
will not be considered.

26. Additional information: none.
27. Date of publication of contract

forecast: 27th March 2001.
28. Legal basis
Financing Memorandum for the

Programme number SL-9905, signed on
23th December 1999.

Framework Agreement based on
European Council Regulation no. 3906/89
of 18 December 1989 as last amended by
Regulation no. 2334/92 of 11 August 1992.

Ministrstry of Agriculture Food and
Forestry of the Republic of Slovenia

Št. 522-23/01 Ob-48125
Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca

storitev
Ravnanje s kmetijskimi proizvodi in živili

Slovenija

1. Sklic na objavo: EuropeAid/112380/
D/SV/SI.

2. Postopek: omejeni postopek.
3. Program: Phare 1999 Nacionalni pro-

gram za Slovenijo.
4. Financiranje: Phare, Projekt

SL-9906.01.01/2.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za go-

spodarstvo Republike Slovenije.
Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe: tehnična pomoč/izo-

braževanje bo namenjeno pripravi programa
implementacije Regulativ 2081/2082/92,
harmonizaciji zakonodaje s področja registra-
cije posebnih kmetijskih pridelkov in živil skla-
dno z EU zakodnodajo, podpori razvoja slo-
venskega sistema za certificiranje posebnih

kmetijskih pridelkov in živil, izobraževanju gle-
de novih standardov in postopkov zaposlenih
na MKGP, v kontrolnih laboratorijih, inšpek-
torjev ter izbranih predstavnikov proizvajal-
cev.

Ponudniki ne smejo biti vključeni v samo
pripravo projekta oziroma ne smejo biti kakor-
koli drugače povezani s snovalci projektne do-
kumentacije. Ponudniki so s tem namenom
dolžni podpisati izjavo o nepristranosti, ki jo
vključijo v svojo “izjavo o pripravljenosti sode-
lovati na razpisu“.

8. Število in imena sklopov: en sklop.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek: EUR

250.000.
10. Možnost dodatnih storitev: dodatne

storitve niso predvidene.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za vse

pravne in fizične osebe držav članic ter držav
in območij regij, ki so vključene in/ali poobla-
ščene za sodelovanje na podlagi Regulative
ali drugih specifičnih instrumentov, ki se nana-
šajo na program, v okviru katerega se ta po-
godba financira (glej tudi točko 28).

12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne ose-

be (enako kot pod točko 11) ali skupine (kon-
zorciji) fizičnih in pravnih oseb.

Konzorcij je lahko stalna, že formalno usta-
novljena skupina ali pa skupina, ki je bila ne-
formalno ustanovljena samo za namen tega
javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (vodje in
vsi ostali partnerji) so solidarno odgovorni na-
ročniku – podpisniku pogodbe.

Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe
(kot v točki 11 zgoraj) bo zavržena. Četudi je
neustrezna fizična ali pravna oseba le del kon-
zorcija, se zavrže celotno vlogo konzorcija.

13. Število prijav
Kandidati (vključno podjetja znotraj ene

pravne skupine, ostali člani istega konzorcija
in podizvajalci) se lahko na razpis prijavijo sa-
mo z eno vlogo, ne glede na obliko prijave
(kot individualni kandidat oziroma kot vodja ali
partner v konzorciju). V primeru, da fizična ali
pravna oseba vloži več kot eno vlogo (samo-
stojno ali kot del skupne prijave), bodo vse
vloge izločene.

14. Prepoved združitve ponudnikov vklju-
čenih v ožji izbor (“Short listed“)

Katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponu-
dnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz
nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponu-
dniki, ki so prišli v ožji izbor za namen te po-
godbe, se ne smejo medsebojno združevati
ali izbrati za svoje pod-izvajalce druga podje-
tja, ki so že vključena v ožji izbor.

15. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo,

da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki so
navedene pod točko 2.3 v “Manual of Instruc-
tions for External relations contracts“ (dosto-
pno na internetnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci bodo dovoljene

pod pogojem, da ponudnik sam v celoti pre-
vzame pogodbeno odgovornost.

17. Število kandidatov vključenih v ožji iz-
bor

Na podlagi prejetih vlog bo najmanj 8 ozi-
roma največ 14 kandidatov povabljenih k pre-
dložitvi ponudbe za izvedbo projekta.

Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, vključenih v ožji izbor: 20. junij 2001.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:

1. september 2001.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost po-

daljšanja: 12 mesecev, vendar ne dlje kot do
30. septembra 2002.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
Izbira kandidatov za ožji izbor bo potekala

v skladu s postopki DIS priročnika (Zvezek 1,
odsek 2.3.3). Kandidati, ki bodo izpolnjevali
navedene pogoje, bodo uvrščeni v postopek
ocenjevanja tehnične ustreznosti, kjer se bo
upoštevalo naslednje podatke:

– dosedanje poslovanje;
– seznanjenost z EU zakonodajo s podro-

čja živil ter blaga in materialov, ki so v kontaktu
z živili;

– seznanjenost z uradno kontrolo živil;
– seznanjenost s standardi in postopki nad-

zora živil ter blaga in materialov na prostem
trgu;

– seznanjenost z usposabljanjem ustrez-
nih institucij ter izobraževanjem zaposlenih v
teh institucijah;

– seznanjenost z nadzorom, vodenjem ra-
čunovodstva ter poročanjem o programu.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev

bodo natančno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za
ponudbo in bo poslana kandidatom, uvršče-
nim v ožji izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 4. junij 2001 ob

16. uri po srednjeevropskem času.
Vse kasneje prispele prijave bodo izločene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene v standardni

obliki, kot je navedeno v DIS priročniku, Zve-
zek II, Priloga F 2.6 (dostopno na internetnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/enlarge-
ment/pas/phare/implementation/intro.htm).

Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje
prijave morajo biti natančno upoštevana.

Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v skla-
du s temi navodili, bodo izključene iz nadalj-
njega postopka ocenjevanja.

Vsa dodatna dokumentacija (brošure, pi-
sma, itd.) poslana v prijavi, ne bodo upošteva-
na.

25. Način predložitve prijav
Vse prijave morajo biti poslane po pošti,

faksu ali izročene osebno pooblaščencu pod-
pisnika pogodbe: Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija, za: Tanja Kurnik, faks: + 386
(1) 478 35 88.

Naslov pogodbe in Sklic na objavo (glej
pod točko 1) morajo biti vidno označeni na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka mo-
rata biti omenjena tudi pri vsakem nadaljnjem
dopisovanju s podpisnikom pogodbe.

26. Dodatne informacije: jih ni.
27. Datum objave obvestila o razpisu: 27.

marec 2001.
28. Pravna podlaga: Finančni memoran-

dum za program št. SL-9905, podpisan 23.
decembra 1999.

Okvirni sporazum na temelju Regulative
evropskega sveta št. 3906/89 z dne 18. de-
cembra 1989, dopolnjen z Regulativo št.
2334/92 z dne 11. avgusta 1992.

Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 522-23/01 Ob-48126

Service Procurement Notice
Transposition of Foodstuffs in

Agriculture
Slovenia

1. Publication reference: Europeaid/
112380/D/SV/SI.

2. Procedure: restricted procedure.
3. Programme: Phare 1999 National

Programme for Slovenia.
4. Financing: Phare, Project

SL-9906.01.01/2.
5. Contracting Authority: Ministry of

Economy of the Republic of Slovenia.
Contract specification
6. Nature of contract: Technical

assistance.
7. Contract description: Technical

assistance/training services will be provided in
order to prepare a policy plan for
implementation of Regulations 2081/2082/
92, to harmonize the legislation for registration
of special agricultural products and foodstuffs
with EU regulations, to support the
development of the Slovenian structure for
certification of special agricultural products and
foodstuffs, train the employees of MAFF, testing
laboratories, inspectorate and production
companies on new standards and procedures.

Bidders firms must not be involved in the
project preparation or have any other potential
conflict of interests. Bidders are requested to
sign a statement of impartiality in this respect
and include it with their expression of interest.

8. Number and titles of lots: One Lot.
9. Maximum budget: EUR 250.000.
10. Scope for additional services: none.
Conditions of Participation
11. Eligibility
Participation is open on equal terms to all

natural and legal persons of the Member
States and the countries and territories of the
regions covered and/or authorized by the
Regulation or other specific instruments
applicable to the programme under which the
contract is financed (see also point 28 below).

12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as

per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent,
legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of a
consortium (i.e., the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to the
Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural or
legal person (as per item 11) will result in the
automatic exclusion of that person. In particular,
if that ineligible person belongs to a consortium,
the whole consortium will be excluded.

13. Number of applications
Candidates (including firms within the same

legal group, other members of the same
consortium, and sub-contractors) should submit
only one application for the current contract
[lot], whatever the form of participation (as an
individual candidate, or as leader or partner of
a consortium candidate). In the event that a
natural and legal person submits more than
one application, all applications in which that
person has participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited
Any tenders received from tenderers

comprising firms other than those mentioned
in the short-listed application forms will be
excluded from this restricted tender
procedure. Short-listed candidates may not
form alliances or subcontract to each other for
the contract in question.

15. Grounds for exclusion
As part of the application form, candidates

must declare that they do not fall into any of
the categories listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External relations
contracts (available from following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm).

16. Sub-contracting
Sub-contracting, providing that the

contractual liability remains with the
tenderer, will be allowed.

17. Number of candidates to be short-
listed

On the basis of the lertters expressing the
interest received, at least 8 and at most 14
candidates will be invited to submit detailed
tenders for this contract.

Provisional Timetable
18. Provisional date of invitation to tender:

20th June 2001.
19. Provisional start date of the contract:

1st September 2001.
20. Initial contract duration and possible

extension: 12 Months but no longer than
30th September 2002.

Selection and award criteria
21. Selection criteria
Selection will be done following the DIS

procedures (Volume I Section 2.3.3).
Companies complying with the eligibility
criteria will have their technical capacity
evaluated on the following criteria:

– Overall track record,
– Familiarity with EU legislation in the field

of foodstuffs, articles, and materials in contact
with foodstuffs,

– Familiarity with official control of
foodstuffs,

– Familiarity with market surveillance
standards and practices in the field of
foodstuffs, articles and materials in contact
with foodstuffs,

– Familiarity with institution building and
training,

– Familiarity with programme monitoring,
accounting, reporting.

22. Award criteria
As specified in the tender dossier annexed

to the letter of invitation to tender which will be
sent to short-listed candidates.

Application
23. Deadline for applications: 16:00

Central European time on 4th June 2001.
Any expression of interest received after

this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be

provided
Expressions of interest must be submitted

using the standard form as set out in DIS
Manual, Volume II, Annex F 2.6 (available from
the following Internet address: http://
europa.eu.int/comm/enlargement/pas/
phare/implementation/intro.htm), whose
format and instructions must be strictly
observed.

Any expression of interest which does not
observe these provisions will be automatically

eliminated. Any additional documentation
(brochure, etc) sent with an application will
not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted
The expressions of interest must be

submitted by regular mail, fax or hand
delivered, exclusively to the Contracting
Authority: Ministry of the Economy, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, Slovenia, Attn.: Ms Tanja
Kurnik, fax: + 3861 478 35 88.

Contract title and the Publication reference
(see item 1 above) must be clearly marked on
the envelope containing the expression of
interest and must always be mentioned in all
subsequent correspondence with the
Contracting Authority.

26. Additional information: none.
27. Date of publication of contract

forecast: 27th March 2001.
28. Legal basis
Financing Memorandum for the

Programme number SL-9906, signed on
23th December 1999.

Framework Agreement based on
European Council Regulation no. 3906/
89 of 18th December 1989 as last
amended by Regulation no. 2334/92 of
11th August 1992.

Ministry of Economy of the
Republic of Slovenia

Ob-47971
Javni razpis

za gradbena dela centralna čistilna
naprava za odpadne vode Celje –

naprava
Slovenija

1. Številka objave: EUROPEAID/112230/
G/W/SI.

2. Postopek: mednarodni razpis brez ome-
jitev.

3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2000/SI/16/P/PE/001.
5. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg Celj-

skih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta
Projekt obsega izdelavo tehničnih načr-

tov (projektov) in izgradnjo nove čistilne na-
prave za odpadne vode. Naprava bo obrato-
vala na osnovi tehnologije kombiniranega me-
hanskega in biološkega procesa ki omogoča
ločeno obdelavo odpadnega blata. Izvajalec
del mora dobaviti in vgraditi naprave za deni-
trifikacijo in kombinirano kemično-biološko
izločanje fosforja in izvesti vsa spremna grad-
bena dela, vgraditi opremo in položiti elek-
trične napeljave. Izvajalec mora zagotoviti te-
hnične načrte (projekte), zgraditi objekt in
zagnati napravo.

7. Število in nazivi posameznih sklopov
En sklop: naprava za čiščenje odpadnih

voda celje – naprava, št. 2000/SI/16/P/PE/
001/1.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo

fizične in pravne osebe (posamezno ali na osno-
vi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
iz držav članic Evropske Unije ter držav in ob-
močij, ki jih pokriva ISPA program (glej tudi
21. točko spodaj). Vse blago, ki bo dobavljeno
v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev
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Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso
v enem od postopkov ali stanj navedenem v
Priročniku za pogodbe z zunanjimi partnerji,
odstavek 2.3 (na voljo na naslednjem splet-
nem naslovu: http://europa.eu.int/comm/eu-
ropeaid/home_en.htm).

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji,

drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupne-
ga nastopa – joint venture/konzorcij in podiz-
vajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo
za predpisani sklop. Delne ponudbe za pred-
pisani sklop se ne bodo upoštevale. Ponudni-
ki lahko k svoji osnovni ponudbi za dela, kot
so določena v razpisni dokumentaciji predlo-
žijo tudi variantno rešitev za predpisani sklop.

11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo pre-

dložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku
najmanj 3% ponudbene cene brez davkov, v
EUR. Garancija za resnost ponudbe bo neu-
spešnim ponudnikom vrnjena po zaključku po-
stopka javnega razpisa in uspešnemu(im) po-
nudniku(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu

pogodbe predložiti garancijo za dobro izved-
bo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 30
dneh od dneva, ko ponudnik prejme od na-
ročnika podpisano pogodbo v podpis. V pri-
meru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Za zainteresirane ponudnike bo organizi-
ran informativni sestanek na dan, določen v
razpisni dokumentaciji, na naslovu: Vodovod
Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od

roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
Dela morajo biti končana v roku 700 dni

po izdaji Pisma o uvedbi v delo, vendar v vsa-
kem primeru najkasneje do 1. septembra
2003.

Merila za ugotavljanje sposobnosti ponu-
dnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe in
posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimal-
nim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa jih pre-
segajo:

– ponudnik mora biti pravna ali fizična ose-
ba, sposobna izvesti navedena dela;

– ponudnik mora biti sposoben izvesti naj-
manj 70% razpisanih del, če nastopa samo-
stojno ali 50% del, če je vodilni partner v kon-
zorciju;

– letni promet gradbenih del vsako leto v
letih 1998, 1999 in 2000 mora presegati
26,000.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih
3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;

– projektant mora imeti izkušnje s projekti-
ranjem najmanj 3 tovrstnih, po zapletenosti
primerljivih projektov v zadnjih 5 letih;

– ključno osebje ponudnika mora imeti naj-
manj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj in do-
kazila o usposobljenosti za izvajanje del, ki so
po naravi primerljiva z razpisanimi deli;

– dostop do posojila, ki mora presegati
2,800.000 EUR.

17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala

ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala admi-
nistrativnim in tehničnim kriterijem in bo imela
najnižjo korigirano ceno. Cena se bo ugotav-
ljala na podlagi naročnikovih zahtev, pri čemer
bodo upoštevani: kvaliteta predloga, izvedba
projekta ter stroški obratovanja in vzdrževanja.
Izbrana bo najbolje ocenjena ponudba z najni-
žjo ceno, ugotovljeno na osnovi korekcijske-
ga faktorja.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na na-

slednjem naslovu: SL Consult, d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, ob predložitvi do-
kazila o vplačilu stroškov za razpisno doku-
mentacijo v višini 600 EUR na račun: Pomur-
ska banka, d.d., Bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6, št. računa
51900-620-203-340-719106-756-89515/
6 (za tuje ponudnike) ali v SIT na račun APP
Slovenije, št. računa 50100-601-123312
(za domače ponudnike), s pripisom “Za raz-
pisno dokumentacijo naprava za čiščenje od-
padnih voda Celje – naprava”. Za vplačila v
SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan objave tega razpisa. Stroški
dokumentacije ne vključujejo stroškov dosta-
ve. Ponudbe morajo biti predložene na način
in v obliki, kot je predpisano v navodilih za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v zve-
zi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu
inženirju SL Consult, d.o.o., Kersnikova 6,
1000 Ljubljana, faks: +386 1 234 00 87 (z
navedbo številke objave iz 1. točke) v roku naj-
kasneje 21 dni pred rokom za oddajo ponudb,
ki je določen v 19. točki. Naročnik mora odgo-
voriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najka-
sneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 10. septembra 2001 do 13. ure po lokal-
nem času, na naslednji naslov: Vodovod Ka-
nalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, tel.:
+386 3 425 03 00, faks: +386 3 425 03 10.

Vsaka ponudba, prejeta po tem roku, se
ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 10. sep-

tembra 2001 ob 14. uri po lokalnem času, na
naslednjem naslovu: Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

21. Pravna osnova
ISPA: Council Regulation (EC) No. 1267/

1999 z dne 21. junija 1999.
Mestna občina Celje

Ob-47972
Works Procurement Notice

Wastewater Treatment Plant Celje –
Plant

Slovenia
1. Publication reference: EUROPEAID/

112230/D/W/SI.
2. Procedure: Open International Tender.

3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2000/SI/16/P/PE/001.
5. Contracting authority: City Municipality

of Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje,
Slovenia.

Contract specification
6. Contract description
The project consists of designing and con-

struction of an entirely new wastewater trea-
tment plant. The plant will be using a
technology of combined mechanical and bio-
logical treatment process, where separate tre-
atment of sludge is possible. The contractor
shall supply and install facilities for de-nitrifica-
tion and combined chemical-biological trea-
tment of phosphorus and carry out all ancillary
civil, mechanical and electrical works. The
Contractor shall provide design, construction
and commissioning of the facilities.

7. Number and titles of lots
Single lot: Wastewater Treatment Plant Ce-

lje – Plant, No 2000/SI/16/P/PE/001/1.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to all

natural and legal persons (participating either
individually or in grouping – joint venture/con-
sortium of tenderers) of the Member States
and the countries and territories of the regions
covered by ISPA Programme (see also item
21 below). All goods provided for in the con-
tract must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from the
following Internet address: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the same

legal group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors) may
submit only 1 tender for this single lot. Tenders
for parts of a lot will not be considered.
Tenderers may provide a tender for a variant
solution in addition to their tender for the works
required in the tender dossier.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee

in an amount of not less than 3% of tender
price excluding taxes in EUR when submitting
their tender. This guarantee will be released
to unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer (s) upon signature of the
contract by all parties.

12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested

to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when countersigning
the contract. This must be delivered within 30
days after receipt by the tenderer of the
contract signed by the Contracting Authority.
If the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for

prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents at
the premises of the Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
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14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period of

90 days after the deadline for submission of
tenders.

15. Maximum delivery period
The Works must be completed within 700

days after the issue of the Letter of
Commencement, and in any event no later
than by 1st September 2003.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but not
limited to:

– he shall be a registered firm or natural
person capable of carrying out the specified
Works;

– a sole tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works by
his own means; in case of a Joint Venture/
Consortium the leading partner shall have the
ability to carry out at least 50% of the contract
works;

– each individual annual turnover in
construction works for the years 1998, 1999
and 2000 should exceed EUR 26,000,000;

– successful experience as a prime
contractor in construction of at least 4 projects
of the same nature and complexity comparable
to the tendered works during last 3 years;

– the designer shall have experience in
designing of at least 3 projects of the same
nature and complexity over the last 5 years;

– all his key personnel shall have at least 3
years of adequate experience and proven
qualifications relevant to works of a similar
nature to this project;

– access to credit line which should
exceed EUR 2,800.000.

17. Award criteria
The Evaluation Committee shall select the

Tenderer whose Tender has been determined
to meet the administrative and technical
criteria, and has the lowest adjusted price.
The price assessment will be done against the
Employer requirements and will consider:
quality of the proposal, performance of the
proposal and cost in use – O&M. The best
evaluated tender with the lowest adjusted
price will award the contract.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: SL Consult, d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, against the proof
that a non-refundable tender fee of EUR 600,
which excludes courier delivery, has been
credited to the Pomurska banka, d.d., Bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, SWIFT
LJBASI2X 340-27620-89515/6, account No
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(for foreign Tenderers) or in SIT to the APP
Slovenije, account No 50100-601-123312
(for local tenderers), with the notice “For tender
dossier Wastewater Treatment Plant Celje –
Plant”. For the payments the selling exchange
rate issued by the Bank of Slovenia on the day
of the announcement in the Official Gazette of
the Republic of Slovenia is relevant. The tender
dossier is also available for inspection at the
premises of the Consulting Engineer SL
Consult, d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana.
Tenders must be submitted using the standard
tender form included in the tender dossier,

whose format and instructions must be strictly
observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult, d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, fax No +386 1
234 00 87 (mentioning the Publication
reference shown in item 1) at least 21 days
before the deadline for submission of tenders
given in item 19. The Contracting Authority
must reply to all tenderers’ question at least
11 days before the deadline for submission of
tenders.

19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the

latest on 10th September 2001 at 13:00
hrs local time to the following address:
Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. No: +386 3 425 03 00,
fax No: +386 3 425 03 10.

Any tender received after this deadline will
not be considered.

20. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 10th September 2001 at 14:00
hrs local time on the following address:
Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.

21. Legal basis
ISPA: Council Regulation (EC) No. 1267/

1999 of 21st June 1999.
City Municipality of Celje

Ob-48194
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladne-

ga regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
60/99), Pravilnika o organizaciji in pogojih za
opravljanje nalog regionalne razvojne agenci-
je (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00), Ured-
be o vrednosti meril za določitev območij s
posebnimi razvojnimi problemi in določitvi ob-
čin, ki izpolnjujejo merila (Uradni list RS, št.
59/00), Uredbe o podrobnejših pogojih in
merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št.
59/00), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in 124/00), Uredbe o zača-
snem financiranju Republike Slovenije v ob-
dobju januar–junij leta 2001 (Uradni list RS,
št. 124/00 in 22/01) ter Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 13/00, 65/00 in 97/
00) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo

razpis
za sofinanciranje projektov regionalne
infrastrukture na območjih s posebnimi

razvojnimi problemi

1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
projekti regionalne infrastrukture na področjih
vodooskrbe in lokalnega cestnega omrežja.
Področje vodooskrbe po tem razpisu vključu-
je zajetje, primarne cevovode in potrebno či-
ščenje. Področje lokalnega cestnega omrežja
po tem razpisu se nanaša na novogradnjo ali
rekonstrukcijo lokalnih cest in rekonstrukcijo
tistih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji mož-
no uvrstiti med lokalne ceste (Uredba o kate-
gorizaciji državnih cest – Uradni list RS, št.
33/98, 48/99, 102/99, 69/00 in 97/00).

Projekti regionalne infrastrukture so:
– posamični objekti in naprave (en vodo-

vod; ena cesta) pomembni za celotno regijo;

– skupek (paket) lokalnih infrastrukturnih
investicij, povezanih v skupni razvojni program.

V drugem primeru lahko skupni razvojni
program poveže tudi več posamičnih investicij
lokalnega značaja. Prijava mora vsebovati po-
sebno obrazložitev, ki predstavi skupni cilj na
medobčinski ravni, ki ga zasledujejo posamič-
ne investicije.

Na razpis se lahko prijavijo projekti, ki se
večinsko izvajajo na območjih s posebnimi raz-
vojnimi problemi (Uredba o vrednosti meril za
določitev območij s posebnimi razvojnimi pro-
blemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo merila;
Uradni list RS, št. 59/00).

3. Prijavitelj projekta, nosilka projekta
Prijavitelj projekta je (v imenu občin, ki iz-

vajajo projekt) regionalna razvojna agencija, ki
je pridobila status pri Agenciji RS za regionalni
razvoj. Nosilka projekta in prejemnik sredstev
je ena izmed sodelujočih občin, v skladu s
pogodbo med občinami in Ministrstvom za go-
spodarstvo.

4. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena z

Uredbo o začasnem financiranju Republike
Slovenije v obdobju januar–junij 2001 (Uradni
list RS, št. 124/00, 22/01). Dokončna višina
sredstev bo določena po sprejemu Državnega
proračuna RS za leto 2001 in bo predvidoma
znašala 900,000.000 SIT.

Projekt bo s strani Ministrstva za gospo-
darstvo sofinanciran v višini do 50% predra-
čunske vrednosti.

5. Dokumentacija, potrebna za prijavo
Za prijavitelja:
– prioritetna lista projektov, ki jih prijavlja.
Za projekt:
– ime in naslov nosilke projekta,
– ime in naslov investitorjev,
– lokacija naložbe, z navedbo poteka in-

frastrukturnega objekta, če gre za linijski ob-
jekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in
končna točka objekta ali dela objekta, ki je
predmet zahtevka),

– investicijski program z opredeljenim ob-
segom del po posameznih letih, oziroma dru-
go investicijsko dokumentacijo v skladu z ve-
ljavnimi predpisi (Uredba o metodologiji za iz-
delavo programov za javna naročila investicij-
skega značaja),

– poročilo o že izvršenih delih naložbe, če
gre za fazno izgradnjo,

– finančna konstrukcija z navedbo virov fi-
nanciranja in s časovno dinamiko koriščenja
sredstev,

– dokumentirano izjavo investitorja o zago-
tovitvi ostalih sredstev,

– gradbeno dovoljenje (v skladu z Zako-
nom o graditvi objektov, Uradni list RS, št.
34/84, 29/86, 59/96, 45/99, 42/00 in
52/00),

– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne do-
kumentacije,

– izpolnjen obrazec OBR-01-RR.
Vrednost naložbe se izračuna po tekočih

cenah.
Podatke, ki se nanašajo na projekt, je po-

trebno vpisati na obrazec, ki je sestavni del
tega razpisa.

Iz finančne konstrukcije s časovno dinami-
ko koriščenja sredstev mora biti razvidna ce-
lotna vrednost naložbe ter obseg investicije, ki
je predviden za posamezno leto.

V primeru da izbrani projekt ne bo dokon-
čan v letu 2001 in bo nadaljevanje projekta
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potekalo tudi v prihodnjih letih, kar mora biti
razvidno iz terminskega plana projekta, bo
sklenjena večletna pogodba in na ta način
zagotovljeno dokončanje naložbe.

Prijaviteljice in nosilke projektov bodo s
sklepom obveščene o izbranih projektih. Po
prejemu obvestila so dolžne pripraviti in dosta-
viti naslednjo dokumentacijo, za vsak odobren
projekt posebej:

– bančno garancijo kot garancijo za na-
mensko porabo sredstev in dokončanje nalo-
žbe ter dokumentirano izjavo investitorja, da
so ostali viri sredstev zagotovljeni;

– objavo javnega razpisa za oddajo del
in/ali nabavo opreme;

– zapisnik in poročilo komisije o odpiranju
ponudb;

– sklep o izbiri izvajalca;
– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Na podlagi te dokumentacije bo podpisa-

na pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev
za projekt regionalne infrastrukture. Pogodba
bo podpisana s sodelujočimi občinami, odo-
brena sredstva pa bodo nakazana občini, no-
silki projekta. Pogodbe so lahko tudi večlet-
ne. V tem primeru bo ministrstvo v letu 2001
zagotovilo najmanj 30% odobrenega zneska.

V primeru da pogodba ni podpisana do
1. 10. 2001 in da je razlog za to pomanjkljiva
dokumentacija, ki je podlaga za podpis pogod-
be, se lahko dokumentacija dopolni najkasneje
v 15 dneh. V primeru, da bo tudi po tem roku
dokumentacija nepopolna, se bo štelo, da je
občina enostransko odstopila od zahteve za
sofinanciranje naložbe in sklenitve pogodbe.

Vso zahtevano dokumentacijo za vse faze
razpisa občine dostavljajo regionalni razvojni
agenciji, ki jo potrdi in dostavi na naslov Jav-
nega sklada RS za regionalni razvoj.

6. Merila za izbiro:
– intenzivnost problemov v regiji in na ob-

močju s posebnimi razvojnimi problemi,
– prioritete določene s strani RRA,
– kakovost prijavljenega projekta,
– faza izgradnje projekta (začetek investici-

je, investicija v teku, investicija v zaključni fazi),
– izvedljivost projekta,
– prispevek projekta k doseganju ciljev re-

gionalne politike in drugih nacionalnih ciljev.
Uporaba meril:
– intenzivnost problemov v regiji in na ob-

močju s posebnimi razvojnimi problemi pred-
stavlja 30% vrednosti ocene;

– prioriteta določena s strani RRA pred-
stavlja 15% vrednosti ocene;

– kakovost prijavljenega projekta predstav-
lja 15% vrednosti ocene, ocenjena bo na pod-
lagi strokovnega mnenja komisije;

– faza izgradnje projekta (začetek investi-
cije, investicija v teku, investicija v zaključni
fazi) predstavlja 10% vrednosti ocene; pre-
dnost bodo imele investicije v zaključni fazi
izgradnje;

– izvedljivost projekta predstavlja 15% vre-
dnosti ocene, ocenjena bo na podlagi predlo-
žene strukture finančnih virov za prijavljeni pro-
jekt; prednost bodo imele investicije, ki imajo
v strukturi finančnih virov več lastnih sredstev
in lastne soudeležbe krajanov;

– prispevek projekta k doseganju nacio-
nalnih ciljev predstavlja 15% vrednosti ocene.

Vsa merila bodo točkovana od 1 do 10 in
ponderirana z vrednostjo posameznega meri-
la. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali večje
število točk.

7. Prijava in razpisni rok
Rok za vložitev prijav je en mesec od obja-

ve tega razpisa.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni

sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica,
Škrabčev trg 9a.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji
(vsaka posebej) mora biti dostavljena na zgor-
nji naslov v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj
– razpis – projekti regionalne infrastrukture“.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan
v slovenski valuti (SIT).

8. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila

strokovna komisija. Odpiranje vlog bo opravila
strokovna komisija sama in bo potekalo prvi
delovni dan po poteku roka za predložitev vlog.

9. Izid javnega razpisa
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpi-

sa obveščeni v zakonitem roku. Rezultati raz-
pisa bodo objavljeni na spletni strani Mini-
strstva za gospodarstvo.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na se-

dežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica, od 5. 5.
2001 do zaključka razpisa, vsak dan od 9.
do 12. ure. Kontaktni osebi: Franc Florjan-
čič, tel. 836-19-53 (Javnega sklada RS za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja) in Snežana Čanak,
tel. 478-37-59 (Ministrstvo za gospodarstvo).
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo:
http://www.sigov.si/mg.

11. Rok za porabo sredstev
Odobrena sredstva bo lahko investitor ko-

ristil le na podlagi ustrezne dokumentacije v
skladu z veljavnimi predpisi s področja izvrše-
vanja proračuna Republike Slovenije. Črpanje
sredstev je možno le na podlagi originalnih
situacij o opravljenih delih.

Zadnji rok za dostavo dokumentacije za
črpanje odobrenih sredstev v letu 2001 je
15. 10. 2001. Pri dinamiki koriščenja odo-
brenih sredstev bo upoštevana specifičnost
naložbe, dinamika realizacije naložbe in dina-
mika koriščenja sredstev iz drugih virov, in
sicer v obsegu, ki ga bo dovoljeval priliv sred-
stev v proračun Republike Slovenije.

12. Splošni pogoji
Ministrstvo bo spremljalo porabo dodelje-

nih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in nosilci
projektov so dolžni omogočiti nadzor nad po-
rabo sredstev tako, da je vsak čas možna kon-
trola realizacije investicije ter vpogled v po-
slovne knjige in listine, ki se nanašajo na toza-
devno investicijo. Potek projektov bodo
spremljale regionalne razvojne agencije in o
tem poročale ministrstvu. Poročila regionalnih
razvojnih agencij so predpogoj za plačilo situ-
acij o opravljenih delih.

Če sredstva niso bila porabljena za name-
ne, za katere so bila dodeljena, ali se je sred-
stva kakorkoli odtujilo, ima ministrstvo pravico
zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkrat-
nem znesku, v realni višini s pripadajočimi za-
konitimi zamudnimi obrestmi.

Pri izbiri izvajalcev del je obvezna uporaba
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00).

Kontaktne osebe:
– Franc Florjančič, Javni sklad RS za regi-

onalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja, Ribnica, Škrabčev trg 9a,
tel. 01/836-19-53;

– Snežana Čanak, Ministrstvo za go-
spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 01/
478-37-59.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 481/2001 Ob-48017
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 finan-
ciranju in sofinanciranju mednarodnega znan-
stvenega in tehnološkega sodelovanja Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), Kulturnega sporazuma med Vlado Fe-
derativne ljudske republike Jugoslavije in Vla-
do Republike Italije, podpisanega 3. decem-
bra 1960 v Rimu (Ur. l. SFRJ – Mednarodne
pogodbe, št. 1/62), Akta o notifikaciji nasled-
stva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Re-
publiko Italijo (Ur. l. RS – Mednarodne po-
godbe, št. 11/92 (Ur. l. RS, št. 40/92), Spo-
razuma med Vlado Republike Slovenije in Vla-
do Republike Italije o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju, podpisanega 4. fe-
bruarja 1998 v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 28/99,
MS, št. 10/99), Protokola drugega zasedanja
mešane slovensko-italijanske komisije za znan-
stveno-tehnično sodelovanje, podpisanega
13. aprila 1999 v Rimu, Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

slovensko-italijanskega znanstvenega
sodelovanja v letih 2001 do 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je Program znanstve-
no-tehnološkega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Republiko Italijo za leta 2001 do
2005:

– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in itali-
janskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne razi-
skovalne projekte, in sicer: krajših obiskov (do
14 dni) in daljših obiskov (od enega meseca
do 3 mesecev).

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– vloge za sofinanciranje se lahko nanaša-

jo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medici-
ni, biotehniki, družboslovju in humanistiki,

– na razpis se lahko prijavijo domače prav-
ne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno
dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z
zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91),

– predlogi projektov se morajo navezovati
na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane programe dela JRO ali s stra-
ni Ministrstva za šolstvo, znanost in šport fi-
nancirane oziroma sofinancirane projekte te-
meljnega in aplikativnega raziskovanja ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
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področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev) oziroma se morajo navezovati na
s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinanci-
rane razvojno-tehnološke projekte – obvezno
navesti šifro programa ali projekta,

– prednost pri izbiri bodo imeli raziskovalni
predlogi projektov, katerih nosilci so mlajši
raziskovalci (post-doc),

– slovenski in italijanski nosilec morata vlo-
žiti prijavi načeloma sočasno, v terminu in na
način, ki ga določita pristojni ministrstvi (Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije ter Ministero dell’Universita e della
Ricerca Scientifica / Ministrstvo za univerzo in
znanstvene raziskave Republike Italije oziro-
ma Ministero degli Affari Esteri Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Italije),

– v razpisnem roku mora slovenski nosilec
projekta predložiti vlogo na slovenski, italijan-
ski nosilec pa na italijanski strani.

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost skupnih raziskav,
– raziskovalna usposobljenost sodelujočih

raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja,
– vključevanje mladih raziskovalcev.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo pred-

meta razpisa je 40 milijonov SIT.
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je od

datuma sprejema projekta, tj. po uskladitvi
med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije ter Ministrstvom za uni-
verzo in znanstvene raziskave Republike Italije
in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike
Italije, do 31. decembra 2005.

7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. januar 2002.

8. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebo-
vati naslednje elemente:

– naslov projekta v slovenskem, italijan-
skem in angleškem jeziku,

– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in italijanskem

nosilcu projekta in drugih sodelujočih razi-
skovalcih,

– načrt obiskov slovenskih in italijanskih
raziskovalcev za obdobje januar – december
2002,

– kratke življenjepise (največ ena stran) slo-
venskega in italijanskega nosilca projekta in
sodelujočih raziskovalcev, z najpomembnejši-
mi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino
projekta v zadnjih petih letih,

– opis projekta.
9. Pisne vloge v dveh izvodih z oznako “Ne

odpiraj, vloga za javni razpis za sofinanciranje
znanstvenega sodelovanja z republiko Italijo v
letih 2001 do 2005“, morajo pošiljatelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Alenka
Kocjan, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.

10. Italijanski partner mora prav tako od-
dati prijavo pristojnemu italijanskemu organu
(Ministrstvo za univerzo in znanstvene raziska-
ve Republike Italije ter Ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Italije).

11. Vloge morajo prispeti do vključno 1.
junija do 12. ure.

12. Vloge bo po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje vlog. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih oziroma oddanih 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, 6. junija
2001.

14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni po
3. zasedanju skupnega slovensko-italijanske-
ga odbora za znanost in tehnologijo, predvi-
doma pred 31. decembrom 2001.

15. Razpisno dokumentacijo lahko vlaga-
telji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa v
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Ljubljana, Trg OF 13, tel. 01/
478-600, faks 01/478-47-19, v tajništvu Sek-
torja za mednarodno znanstveno sodelovanje.
Razpis in razpisna dokumentacija sta objavlje-
na 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.
478-46-00/689, Alenka.Kocjan@mzt.si./
Alenka.Kocjan@mšzš.si.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-48052
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev po-

slovanja Ekološko razvojnega sklada Republi-
ke Slovenije, javnega sklada, (Uradni list RS,
št. 117/00), Ekološko razvojni sklad Republi-
ke Slovenije, javni sklad, objavlja

javni razpis
za kreditiranje naložb za zmanjšanje

onesnaževanja zraka 23AP01A
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov

Ekološko razvojnega sklada Republike Slove-
nije, javnega sklada (v nadaljevanju: sklad) za
zmanjšanje onesnaževanja zraka in emisij to-
plogrednih plinov.

Krediti so namenjeni fizičnim in pravnim
osebam za naložbe na območju Republike
Slovenije v naslednje namene:

A) zamenjava sistemov za ogrevanje pro-
storov oziroma pripravo sanitarne tople vode,
ki uporabljajo okolju škodljiva goriva (premog,
druga trdna goriva ali težja kurilna olja) s siste-
mi, ki uporabljajo okolju prijaznejše vire ener-
gije (npr. daljinsko ogrevanje, zemeljski plin,
utekočinjen naftni plin);

B) zamenjava sistemov, ki uporabljajo ek-
stra lahko kurilno olje s sistemi, ki uporabljajo
enega izmed okolju prijaznejših virov energije;

C) namestitev ogrevalnih sistemov, ki izko-
riščajo obnovljive vire energije in / ali zma-
njšujejo emisije v ozračje (toplotne črpalke,
solarni sistemi, sistemi za izkoriščanje geoter-
malne energije, energije iz lesne ali druge bio-
mase itd.) v obstoječih in novih objektih;

D) namestitev ogrevalnih sistemov v novih
objektih, pri katerih je izkoristek kotla višji od
90%;

E) priključitev objektov na javno kanaliza-
cijsko omrežje ali gradnja malih (hišnih) čistil-
nih naprav za komunalne odpadne vode.

Iz razpisanih sredstev bo mogoče financi-
rati vsa dela in nakupe opreme, potrebne za
nadomestitev starih ogrevalnih sistemov z no-
vimi in / ali namestitev novih sistemov iz točk
C, D in E prejšnjega odstavka.

2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpisu

znaša 500 milijonov SIT.
3. Pogoji kreditiranja

a) splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita po tem razpisu so

upravičeni:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih

delov;
– najemniki ali upravljalci objektov ali nji-

hovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem
lastnika;

– ožji družinski člani (zakonec, oseba, s ka-
tero upravičenec živi v dalj časa trajajoči živ-
ljenjski skupnosti, njuni otroci oziroma posvo-
jenci, starši ali posvojitelji) upravičencev iz pred-
hodnih alinej s pisnim dovoljenjem lastnika.

Za kredite za posamezno investicijo lahko
zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer sku-
pna višina tako odobrenih kreditov ne more
preseči 80% predračunske vrednosti investi-
cije.

Kredit lahko pridobijo:
– občani, ki imajo zadostne redne meseč-

ne dohodke in kredit zavarujejo pri Zavaroval-
nici Triglav, ki jo je sklad izbral na razpisu
(mesečna anuiteta je lahko enaka prostemu
delu tretjine rednega mesečnega dohodka);

– samostojni podjetniki ali pravne osebe,
ki pred prvim črpanjem kredita predložijo
enega izmed naslednjih zavarovalnih inštru-
mentov:

– ustrezno zavarovanje s strani države;
– bančna garancija;
– drugo prvovrstno zavarovanje, oprede-

ljeno v Sklepu Banke Slovenije o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk
bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 32/99) (v nada-
ljevanju: sklep);

– poroštvo občine za izvajalce gospodar-
skih javnih služb;

– za sklad sprejemljiva hipoteka na tržno
zanimivi nepremičnini v vsaj dvakratni vredno-
sti kredita sklada, ki so mu prištete terjatve, ki
so že vpisane v zemljiško knjigo;

– zastava vrednostnih papirjev iz borzne
kotacije Ljubljanske borze, ki po sklepu iz 3.
alinee tega odstavka niso opredeljeni kot pr-
vovrstno zavarovanje;

– druga, po posebnem predhodnem do-
govoru za sklad sprejemljiva zavarovanja, ki
nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dol-
žnikovih obveznosti.

b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti sklada je mogoče financirati do

80% predračunske vrednosti investicij iz prve
točke. Najvišji posamični kredit znaša za ob-
čane 1,5 mio SIT, za samostojne podjetnike 8
mio SIT (velja samo za poslovne prostore), za
pravne osebe pa 80 mio SIT.

Krediti občanom in samostojnim podjetni-
kom bodo dodeljeni za dobo do 6 let, krediti
pravnim osebam pa za dobo do 10 let.

Občani bodo kredit vračali v mesečnih anu-
itetah, ki praviloma ne smejo biti nižje od
10.000 SIT in ne višje od proste 1/3 pov-
prečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mese-
cih. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal kon-
formni način izračuna, s praviloma polletnim
spreminjanjem anuitet.

Samostojni podjetniki bodo kredit vračali v
četrtletnih obrokih, ki ne smejo biti nižji od
120.000 SIT.

Pravne osebe bodo kredit vračale v četr-
tletnih obrokih, ki praviloma ne smejo biti nižji
od 300.000 SIT.

Pri kreditiranju pravnih oseb razlika med
komercialnimi in zaračunanimi obrestmi ne
sme presegati naslednjih omejitev:
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– v primeru prilagajanja novim okolje-
varstvenim standardom v obdobju treh let
od sprejema standarda - 15% upravičenih
stroškov za majhna in srednje velika po-
djetja;

– v primeru zagotavljanja okoljevarstvenih
standardov, ki so višji od predpisanih in na
področjih, kjer ni obveznih okoljevarstvenih
standardov - 30% upravičenih stroškov za veli-

ka in 40% upravičenih stroškov za majhna in
srednje velika podjetja.

Ta določba ne velja za naložbe lokalnih
skupnosti in izvajalcev gospodarskih javnih
služb.

Krediti bodo obračunavani v tolarski proti-
vrednosti DEM, in sicer ob dodelitvi kredita po
nakupnem, ob odplačevanju pa po prodajnem
tečaju Nove Kreditne banke Maribor, d.d. (v
nadaljevanju: NKBM) za podjetja, z obrestno

mero, ki bo določena kot obrestna mera Med-
narodne banke za obnovo in razvoj (IBRD), po-
večana za eno odstotno točko. Obrestna mera
se bo spreminjala dvakrat letno, pod enakimi
pogoji, kot bo IBRD spreminjala obrestno mero
kredita za Slovenski ekološki projekt, dodelje-
nega skladu.

Za prvo polletje leta 2001 velja obrestna
mera 6,12% letno. Efektivna obrestna mera je
prikazana v tabeli.

višina kredita vrednost v rok obrestna anuiteta * zavarovalna stroški stroški EOM **
DEM na dan mera premija odobritve vodenja -
26. 3. 2001 mesečno

600.000 5.441,68 36 6,12% 19.152,00 11.956,50 8.242 504,00 10,50%
600.000 5.441,68 72 6,12% 10.427,00 16.245,50 8.242 504,00 9,56%
1,000.000 9.069,47 36 6,12% 31.920,00 19.927,50 8.242 504,00 9,28%
1,000.000 9.069,47 72 6,12% 17.377,00 27.075,50 8.242 504,00 8,57%
1,500.000 13.604,21 36 6,12% 47.879,00 29.891,50 8.242 504,00 8,68%
1,500.000 13.604,21 72 6,12% 26.066,00 40.613,50 8.242 504,00 8,08%

* Izračunana anuiteta je povečana za letno pričakovano rast tečaja DEM.
** Efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave. Izračun upošteva pogoje, veljavne na dan izdelave ob predpostavki, da je kredit

črpan v enkratnem znesku na dan odobritve. Izračunana EOM ne vključuje interkalarnih obresti. EOM se spremeni, če se spremenijo postavke iz
tabele ali datum odobritve.

Pri izračunu EOM v anuiteti ni upoštevan
faktor letnega povečanja rasti tečaja DEM.

Kredit preračunamo v DEM po nakupnem
tečaju Nove Kreditne banke Maribor d.d. za
podjetja na dan izračuna.

Višina kredita (v SIT) in anuitet se spremi-
nja v skladu z gibanjem prodajnega tečaja
DEM Nove KBM d.d. za podjetja in obrestne
mere pod pogoji IBRD.

c) ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu pogod-

be obvezal, da bodo vsa dela opravljena skla-
dno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi.
Nespoštovanje tega določila pomeni nena-
mensko porabo sredstev.

Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzu-
lo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v
primeru navajanja neresničnih navedb v prijavi
ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti
celotni znesek kredita, obrestovan od dneva
dodelitve kredita po zakonski zamudni obre-
stni meri. Ta klavzula ne izključuje možnosti,
da sklad proti takemu kreditojemalcu uporabi
tudi druga pravna sredstva.

4. Vsebina vloge
Kandidati oddajo vloge na obrazcih, ki jih

dobijo v pooblaščenih poslovalnicah bank. V
razpisni dokumentaciji bodo podrobno opre-
deljena dokazila, ki jih mora kandidat kot se-
stavni del vloge predložiti za posamezen tip
investicije. Vloga mora vsebovati:

a) prijavo s podatki o kreditojemalcu in ob-
jektu;

b) dovoljenje pristojnega upravnega orga-
na za nameravano investicijo in dokazilo o la-
stništvu objekta, če je upravno dovoljenje sta-
rejše od 1 leta;

c) predračun izbranega izvajalca del (3 ne-
odvisne predračune za kredite nad 1,5 mio
SIT), izdelan v skladu z razpisnimi pogoji na
osnovi zakonsko opredeljene projektne doku-
mentacije, s popisom del in materiala ter na-
vedbo odgovorne osebe za izvedbo del;

d) izjavo izvajalca (sestavni del razpisne do-
kumentacije):

– da bo opravil poseg skladno z razpisnimi
pogoji in veljavnimi predpisi;

– da bodo vsa dela končana najkasneje v
treh (fizične osebe) oziroma šestih mesecih
(pravne osebe in samostojni podjetniki);

– da bo ob zaključku del pridobil strokov-
no mnenje o ustreznosti izvedenih del (opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji);

Sestavni del izjave je tudi rekapitulacija pre-
dračuna (na hrbtni strani obrazca “Izjava izva-
jalca“);

e) kopijo sklepa o registraciji izvajalca
(družbe) oziroma priglasitvenega lista pri Upravi
za javne prihodke (samostojni podjetniki), iz
katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje po-
goje za opravljanje ustrezne dejavnosti;

f) pri novih objektih atest proizvajalca ali
dobavitelja kotla oziroma pooblaščene usta-
nove, ki dokazuje, da kotel ustreza zahtevi iz
točke 1.D tega razpisa;

g) pri naložbah iz točke 1.E tega razpisa
uporabno dovoljenje ali dokazilo o opravlje-
nem priklopu s strani upravljalca omrežja;

h) pismo o nameri izdaje bančne garanci-
je, v primeru hipotečnega zavarovanja oceno
vrednosti objekta s strani cenilca s certifika-
tom za cenilca nepremičnin Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo ter kopijo zem-
ljiško knjižnega izpiska, v primeru drugega za-
varovanja pa predlog zavarovanja skladno s
točko 3.a tega razpisa (samostojni podjetniki
in pravne osebe);

i) dokazila o dohodkih kandidata (sestavni
del razpisne dokumentacije - občani);

j) razvrstitev v bonitetni razred, ki jo po
računovodskih standardih opravi NKBM (prav-
ne osebe in samostojni podjetniki);

k) potrdilo banke o mesečnem prometu na
žiro računu in tekočih računih za zadnjih 12
mesecev ter o mesečnih obveznostih iz naslo-
va najetih kreditov (samostojni podjetniki);

l. potrdilo o plačilu upravne takse.
5. Informiranje kandidatov
Razpisna dokumentacija z obrazci za prija-

vo je kandidatom na voljo v pooblaščenih po-
slovalnicah bank, navedenih v seznamu, ki ga
sklad objavi ob izidu javnega razpisa. Informaci-
je o pooblaščenih poslovalnicah bank je mogo-
če dobiti tudi pri NKBM (tel. 02/229-2900).

6. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od

9. 5. 2001 dalje. Razpis velja do porabe raz-
pisanih sredstev, vendar najkasneje do 28. 2.
2002.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili ose-
bno ali po pošti na naslov: NKBM, d.d., Ek-
spozitura Tyrševa, Tyrševa 2, 2505 Maribor.
Ob vložitvi vloge je dolžan plačati upravno tak-
so v višini 200 točk oziroma trenutno 3.000
SIT. Upravno takso plača s položnico, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravi-

čencem se uporablja postopek, določen z za-
konom o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99). Zoper odločbo ima prosilec
pravico pritožbe na Ministrstvo za okolje in
prostor.

Stroške obdelave in spremljanja vlog
NKBM zaračuna kandidatu skladno s tarifnim
pravilnikom sklada.

8. Poraba in odplačevanje kreditov
Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpolnju-

jejo vse razpisne pogoje, bodo podpisane s
strani sklada oziroma njegovega pooblaščen-
ca v desetih delovnih dneh po izdaji pozitivne
odločbe. Kreditojemalec mora skleniti kredit-
no pogodbo v roku deset dni od dneva, ko ga
je NKBM pozvala k podpisu pogodbe, sicer
se smatra, da je odstopil od vloge.

Pogoj za črpanje sredstev po pogodbi je
predložitev dokazil o zavarovanju kredita skla-
dno s tretjim odstavkom točke 3.a tega razpi-
sa in plačilu stroškov, povezanih z realizacijo
zavarovanja (overjanje, odvetniški stroški, vknji-
žba, ipd.).

V petih delovnih dneh po prejemu veljavne
pogodbe NKBM nakaže na žiro račun izbrane-
ga izvajalca del sredstva v višini 60% odobre-
nega zneska. Po izplačilu začne NKBM za
izplačani del kredita obračunavati pogodbene
obresti.

Preostalih 40% odobrenega zneska NKBM
nakaže na žiro račun izvajalca v šestih delov-
nih dneh po predložitvi dokazila o zaključku
del, ki je za vsak tip investicije opredeljeno v
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razpisni dokumentaciji. Pred izplačilom pre-
ostalih 40% odobrenega zneska lahko kredi-
tojemalec pisno zaprosi za znižanje že odo-
brenega kredita.

Če kreditojemalec najpozneje pet delov-
nih dni pred potekom roka treh oziroma šest-
ih mesecev ne dostavi dokazila iz prejšnjega
odstavka, ga NKBM pisno obvesti o prekora-
čitvi roka. V primeru upravičenih razlogov lah-
ko kreditojemalec pred potekom tri- oziroma
šestmesečnega roka pisno zaprosi za poda-
ljšanje roka za predložitev dokazila o zaključ-
ku del. Če se ne odzove na obvestilo NKBM,
pravica do preostalih 40% odobrenega zne-
ska kredita zapade, hkrati pa zaradi nena-
menske porabe sredstev sklad lahko sproži
postopek za takojšnje vračilo dotlej izplača-
nih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi za čas od črpanja sredstev in s stro-
ški izterjave.

Po črpanju celotnega odobrenega zneska
ali po črpanju 60% odobrenega zneska in za-
padlosti pravice do preostanka kredita po do-
ločilih predhodnega odstavka banka prenese
kredit v odplačilo prvega v naslednjem mese-
cu in prične z zaračunavanjem anuitet oziroma
obrokov kreditojemalcu. O prenosu kredita v
odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Ljubljana

Št. 22/2001 Ob-48092
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00) in Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/
00, 97/00 in 9/01) objavlja Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad RS za mladino

javni razpis
za sofinanciranje programov in

projektov mladinskega dela v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje programov in
projektov mladinskega dela v letu 2001, ki so
namenjeni:

A) neformalnemu izobraževanju in uspo-
sabljanju ter vzgoji mladih za mladinsko delo,

B) osveščanju in zmanjševanju vpliva dejav-
nikov tveganj, ki so jim izpostavljeni mladi,

C) koordinaciji in izvajanju prostovoljnega
dela mladih,

D) koordinaciji in izvajanju raziskovalnega
dela mladih.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki na javni razpis:

a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki
s statusom:

– nevladne organizacije, ki je prostovoljna
in neprofitna ter registrirana kot pravna oseba
v RS,

– pravne osebe, registrirane v RS kot javni
zavod, ki ga je ustanovila občina za opravlja-
nje dejavnosti mladinskega centra, in sicer za
področji A in B tega javnega razpisa - pred-
vsem za programe in projekte, ki se izvajajo v
soorganizaciji in sodelovanju z drugimi nosilci
in neformalnimi skupinami mladih in za katere
niso pridobili sredstev na Javnem razpisu za
sofinanciranje dejavnosti mladinskih centrov
(Ur. l. RS, št. 29/01),

– mladinske organizacije v politični stran-
ki, registrirani po zakonu o političnih strankah
(Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98, 1/99, 24/99 in
70/00);

b) ponudniki lahko na ta javni razpis prijavi-
jo samo projekt ali del projekta, ki bo izvajan
oziroma koordiniran v letu 2001 in ki je name-
njen mladinski populaciji v starosti od 15. do
29. leta;

c) ponudnik mora za izvajanje projekta za-
gotoviti:

– najmanj 50% delež sofinanciranja pro-
jekta iz drugih virov in

– najmanj 25% delež sofinanciranja pro-
jekta iz neproračunskih sredstev;

d) posamezna ponudba na javni razpis mo-
ra biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika (Ura-
da RS za mladino);

e) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;

f) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih po-
godbenih obveznosti do naročnika;

g) ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladino).

4. Merila za dodelitev sredstev:
Področje A in B:
– vključenost in struktura mladih,
– relevantnost projekta in potreba po nje-

govi izvedbi,
– aktualnost projekta z vidika predmeta raz-

pisa,
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost

projekta,
– mladinska iniciativnost,
– izvedljivost projekta,
– ekonomičnost projekta,
– trajanje projekta,
– dosedanji dosežki in reference ponud-

nika,
– kredibilnost ponudnika,
– preglednost, ekonomičnost in realnost

finančne konstrukcije.
Področje C:
– relevantnost tematike projekta,
– izvedljivost projekta,
– kredibilnost organizatorja,
– koristi prostovoljca od sodelovanja v pro-

jektu,
– preglednost, ekonomičnost in realnost

finančne konstrukcije,
– obseg koordinacije, razsežnost koordi-

nacije,
– priprava in pomoč pri izvedbi,
– izobraževalne, podporne aktivnosti,
– stopnja informiranja in svetovanja,
– kontinuiteta izvajanja,
– vpliv projekta na družbeno skupnost.
Področje D:
– obseg koordinacije,
– teritorialna razsežnost in pomen koordi-

nacije,
– kvaliteta koordinacije,
– podporne aktivnosti koordinacije,
– usposobljenost mentorjev,
– preglednost, ekonomičnost in realnost

finančne konstrukcije,
– izvedljivost programa,
– rezultati posameznega programa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-

lago za predmet javnega razpisa: okvirna viši-

na sredstev javnega razpisa znaša
70,000.000 SIT, od tega:

– za področje A in B: 40,000.000 SIT,
– za področje C in D: 30,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti

porabljena dodeljena sredstva: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2001, v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

7. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne ponudbe za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve ponudb ter opremljenost ponudb

Rok za predložitev ponudb in način pre-
dložitve: ponudnik mora ponudbo za dodeli-
tev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, najpozneje do četrtka, 24. 5. 2001 na
naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711, 1001
Ljubljana.

Opremljenost ponudb: ponudbo za razpis
je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na kate-
rem mora biti:

– v primeru ponudbe pod A: vidna označ-
ba: “Ne odpiraj - Ponudba za mladinski pro-
gram“,

– v primeru ponudbe pod B: vidna označ-
ba: “Ne odpiraj - Ponudba za preventivni pro-
gram “,

– v primeru ponudbe pod C: vidna označ-
ba: “Ne odpiraj - Ponudba za prostovoljno
delo“,

– v primeru ponudbe pod D: vidna označ-
ba: “Ne odpiraj - Ponudba za raziskovalno
delo“.

Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno oprem-
ljena in pravočasno predložena naročniku.

8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev

Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naroč-
nika. Odpiranje ponudb v skladu z 2. odstav-
kom 76. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije ne bo
javno.

Neveljavnih ponudb (nepravilno opremlje-
nih in nepravočasno prispelih) strokovna ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene po-
nudnikom.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb preje-
li obvestilo o odpiranju ponudb.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka
odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
bo naveden v obvestilu o odpiranju ponudb.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom o
izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dode-
ljena sredstva, k podpisu pogodbe. V prime-
ru, da se prejemnik v roku 8-ih dni od prejema
ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od
ponudbe za pridobitev sredstev.

10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko zain-
teresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za
mladino, po pošti ali elektronski pošti. Razpi-
sna dokumentacija je ponudnikom na voljo
tudi na disketah.

Vse dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo v tajništvu Urada RS za mladino, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
01/426-57-01.

Urad Republike Slovenije
za mladino
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Javne dražbe

Št. 1 Ob-47948
Po sklepu senata Okrožnega sodišča v

Krškem, opr. št. St 6/95 z dne 21. 3. 2001
Metalna, tovarna konstrukcij in naprav,
d.o.o., Krmelj – v stečaju, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjega premičnega in

nepremičnega premoženja:

A)
1. stanovanja:
– stanovanje št. 2 v pritličju večstano-

vanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,74
m2, vseljeno, po izklicni ceni 2,734.645,60
SIT,

– stanovanje št. 3 v pritličju večstano-
vanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,29
m2, vseljeno, po izklicni ceni 2,713.696,80
SIT,

– stanovanje št. 4 v pritličju večstano-
vanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,29
m2, vseljeno, po izklicni ceni 3,024.967,20
SIT,

– stanovanje št. 5 v pritličju večstano-
vanjske hiše v Krmelju št. 30a, v izmeri
58,16 m2, vseljeno, po izklicni ceni
3,204.888 SIT,

– pritlična vrstna hiša (kolonija 1 + 2) v
Krmelju št. 58, v izmeri 75,03 m2, vseljena,
po izklicni ceni 1,323.156 SIT,

– pritlična vrstna hiša (kolonija 576/3), v
Krmelju 58, v izmeri 75,03 m2, vseljena, po
izklicni ceni 1,749.934,40 SIT,

– stanovanje št. 2 v večstanovanjski hiši
v Krmelju št. 70a, v izmeri 59,67 m2, vselje-
no, po izklicni ceni 5,731.125,60 SIT,

– soba v stanovanju v pritličju večstano-
vanjske hiše v Krmelju št. 86, v izmeri 17,03
m2, vseljena, po izklicni ceni 1,169.408,80
SIT,

– stanovanje št. 11 v večstanovanjski hi-
ši v Krmelju št. 84, v izmeri 19,43 m2, vse-
ljeno, po izklicni ceni 1,372.940,80 SIT,

– stanovanje št. 7 v kleti večstanovanj-
ske hiše v Krmelju št. 30 v izmeri 56,26
m2, vseljeno, po izklicni ceni
1,681.832,80 SIT,

– pritlična vrstna hiša (kolonija 4) v Kr-
melju 58, v izmeri 42,02 m2, vseljena, po
izklicni ceni 1,109.012,80 SIT.

2. garaže
Dve garaži, ki se nahajata v stanovanj-

skem bloku v Krmelju 30a, vsaka koristne
površine 14,34 m2, izklicna cena za posa-
mezno garažo je 711.246,44 SIT.

3. parcela
Parcela št. 1035/1 k.o. Goveji dol, kar

je v naravi dvorišče v izmeri 1.299 m2, po
izklicni ceni je 918.652,80 SIT.

B) premičnine:
1. pločevina HPA debeline 6 mm in

8 mm, ca. 25.600 kg po izklicni ceni
41,00 SIT za kg.

2. delnice:
192 delnic Abanke, d.d., Ljubljana, po

izklicni ceni najmanj 5.000 SIT za delnico.
Ogled nepremičnin in premičnin je mo-

žen na kraju samem po dogovoru s stečaj-
nim upraviteljem Francem Pipanom, Nase-
lje heroja Maroka 17 (tel. 07/81-62-270).

Pri prodaji lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem na območju RS in fizič-
ne osebe, ki so državljani Republike Slo-
venije.

Pooblaščenci pravnih oseb morajo pred-
ložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v sodni
register, fizične osebe pa potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije. Vsi zainteresi-
rani morajo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, kot garancijo za resnost po-
nudbe na žiro račun 51610-690-86431 s
pripisom za “javno dražbo” in pred začet-
kom dražbe predložiti dražbenemu odboru
potrdilo o vplačilu varščine.

Javna dražba bo potekala v prostorih
Okrožnega sodišča Krško, v sredo,
30. maja 2001 ob 14. uri v sobi V/II. Uspe-
šni ponudnik oziroma kupec nepremičnine
mora skleniti pisno pogodbo o nakupu, ki je
deklaratornega značaja v osmih dneh po
opravljeni dražbi in v celoti plačati kupnino v
30 dneh po opravljeni javni dražbi. Če ku-
pec ne bo plačal kupnine v določenem ro-
ku, se prodaja razveljavi, varščino pa ob-
drži.

Kupci nepremičnin in premičnin prevza-
mejo kupljene nepremičnine in premičnine
najkasneje v roku 30 dni v svojo posest.

Prometni davek ni prištet k izklicni ceni.
Zavezan za plačilo prometnega davka je ku-
pec nepremičnine.

Metalna, Tovarna konstrukcij
in naprav, d.o.o., Krmelj

stečajni upravitelj
Franc Pipan

Ob-48048
Sklad za razvoj obrti in podjetništva Ce-

lje objavlja

javno dražbo,

ki bo dne 11. 5. 2001 ob 8. uri, na se-
dežu Sklada za razvoj obrti in podjetništva
Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje, za pro-
dajo.

I. Predmet prodaje je poslovni prostor,
parc. št. 365/33 k.o. Trnovlje, poslovna
stavba v izmeri 382 m2, dvorišče v izmeri
301 m2, vpisane pri vl. št. 897, po izklicni
ceni 16,706.883 SIT.

II. Pogoji dražbe
Poslovni prostor je obremenjen z naje-

mom.
Na dražbi lahko sodelujejo domače prav-

ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji, ter fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Predstavnik
pravne osebe se mora izkazati s pisnim po-
oblastilom ali overjenim izvodom izpisa iz
registra, fizična oseba pa z osebnim doku-
mentom, pri čemer mora predložiti tudi po-
trdilo o državljanstvu.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Sklada za razvoj obrti in po-
djetništva Celje, številka
50700-652-25498, pri APP Ekspozitura
Celje s pripisom “varščina za javno dražbo”.
Pred začetkom javne dražbe se mora ponu-
dnik izkazati s potrjenim prenosnim nalo-
gom. Varščino bomo uspešnemu ponudni-
ku vračunali v kupnino, drugim pa brez obre-
sti vrnili najkasneje v 30. dneh po končani
dražbi.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora pro-
dajno pogodbo skleniti najkasneje v 30
dneh po končani dražbi. Celotno kupnino
mora kupec plačati v roku 15 dni po podpi-
su pogodbe. Če uspešni ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal ce-
lotne kupnine v določenem roku, se proda-
ja razveljavi, plačano varščino pa bo zadržal
sklad.

Davek na promet z nepremičninami, stro-
ške sestave in overitve pogodb ter druge
stroške v zvezi z nakupom in prenosom la-
stništva mora plačati kupec.

Informacije posreduje Mestna občina
Celje – Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje, tel.
03/426-51-84.

Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-2/01-0515 Ob-48121
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 okrajnega sodni-
ka na Okrajnem sodišču v Kranju,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.

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

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah 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. 18/01 Ob-47875
Na podlagi 24. člena statuta in 19. člena

poslovnika o delu nadzornega sveta Elek-
tron, d.d., Gor. Skopice 46, nadzorni svet
razpisuje delovno mesto

direktorja družbe.
Kandidati morajo poleg splošnih izpol-

njevati še naslednje pogoje:
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vode-
nju podjetja oziroma delniške družbe s sta-
tusom poklicnega usposabljanja in zaposlo-
vanja invalidnih oseb,

– podjetniški razultati,
– formalna izobrazba V. ali VI. stopnje

ustrezne smeri,
– predložitev ustreznega poslovnega in

razvojnega načrta družbe.
Mandat za razpisno delovno mesto traja

5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Elektron, d.d., proizvo-
dno kooperacijsko in trgovsko podjetje in-
validska delavnica Gor. Skopice 46, 8262
Krška vas.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 45
dneh od dneva objave razpisa.

Elektron, d.d.
nadzorni svet

Ob-47946
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Ton-

čka Dežmana 1, 4000 Kranj razpisuje de-
lovno mesto

učitelja matematike za določen čas, s
polnim delovnim časom.

Pogoji:
– izobrazba določena z Zakonom o or-

ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja,

– poznavanje osnov dela z računalnikom,
– organizacijske sposobnosti,
– dodatna znanja – dokazila.
Nastop dela: 1. 9. 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kanddiati pošljejo v osmih dneh po obja-
vi razpisa.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati obve-
ščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Jakoba Aljaža, Kranj

Ob-47947
Nadzorni svet družbe Vodovod - kanali-

zacija javno podjetje, d.o.o. na podlagi 28.
člena statuta javnega podjetja Vodovod -
kanalizacija razpisuje prosto mesto

direktorja
Za direktorja družbe je lahko imenovan

delavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo tehnič-

ne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

na področju vodenja gospodarskih družb,
– da ima sposobnost za delo z ljudmi,

organiziranje in vodenje,
– da ima opravljen strokovni izpit iz

upravnega postopka.
Direktorja imenuje skupščina. Mandat di-

rektorja traja štiri leta, po preteku mandata
je lahko direktor ponovno imenovan.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, s kratkim življenjepisom in opi-
som dosedanjega dela naj kandidati/ke poš-
ljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov:
Vodovod - kanalizacija javno podjetje,
d.o.o., nadzorni svet, Lava 2a, 3000 Celje
s pripisom “Za razpis direktorja”.

O imenovanju bodo prijavljeni kandida-
ti/ke obveščeni v osmih dneh po sprejetju
odločitve o imenovanju.

Vodovod - kanalizacija
javno podjetje d.o.o., Celje

Druge objave

Ob-47908
Meting – ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8,

Jesenice, po pooblastilu lastnikov Železar-
na Jesenice, d.o.o., Jesenice in SŽ Acroni,
d.o.o. Jesenice, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin,

ki predstavljajo objekt in zemljišča:
1. parc. št. 1247/33: poslovna stavba

280 m2, dvorišče 511 m2,
2. parc. št. 1247/31: dvorišče (del par-

cele) 333 m2,
3. parc. št. 1247/69: pot (del parcele),

352 m2,
4. parc. št. 1247/77: dvorišče (del par-

cele), 955 m2,
vse na vl. št. 962, k.o. Jesenice;
5. parc. št. 1247/76: železnica (del par-

cele) 300 m2,
na vložni št. 1897, k.o. Jesenice.
Zemljišča pod točkami 2, 3, 4 in 5 so

deli parcel v približni izmeri in jih bo potre-
bno geodetsko odmeriti. Navedena zemlji-
šča so pod hipoteko, ki jo bosta lastnika po
izvršeni geodetski odmeri umaknila. Zemlji-
šče pod točko 5 predstavlja železniški tir, ki
ga bo lastnik lahko še uporabljal do njegove
ukinitve.

Vrednost nepremičnin:
– za točko 1 je skupaj 259.000 DEM,
– za točko 2 do 5 je 45 DEM/ m2,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem

tečaju Banke Slovenija na dan plačila. Pla-
čilo kupnine mora biti izvršeno v roku do 60
dni po podpisu pogodbe.

Navedene nepremičnine se prodajajo le
v paketu in ne ločeno po parcelah.

Varščina za nakup je 3,800.000 SIT
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje, dejavnost,
ki jo namerava opravljati in predložiti potr-
dilo o vplačani varščini, ki mora biti izvrše-
na pred končanim rokom za oddajo po-
nudb na žiro račun Meting ŽJ, d.o.o., št.
51530-601-25734. Vse stroške prodaje
nepremičnine in prenosa pravic na kup-
ca, stroške odmere zemljišča, davke, tak-
se, stroške prodaje pooblaščencu v višini
1,5% prodajne vrednosti in drugo, plača
kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogo-
je. Vse nepremičnine so naprodaj po na-
čelu “videno – kupljeno”. Ta objava ne za-
vezuje prodajalca, da z najboljšim ali kate-
rimkoli ponudnikom sklene pogodbo o pro-
daji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena, varščina pa ne bo vr-
njena.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.

Komisija se bo o izbiri ponudnika odloči-
la v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane in
poslane na naslov: Meting ŽJ, d.o.o., Jese-
nice, C. železarjev 8, 4270 Jesenice z oz-
nako “Ponudba po razpisu 5/01 – Ne odpi-
raj”.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 04/584-18-70 ali 04/584-18-81.

Meting ŽJ, d.o.o., Jesenice

Ob-48045
Izobraževalni zavod Hera, Vojkova 1,

Ljubljana, objavlja razpis za pridobitev nazi-
va

predavatelj višje šole:
1. za program komercialist za nasled-

nje predmete: strokovna terminologija v tu-
jem jeziku I. (an. j.) Strokovna terminologija
v tujem jeziku II (ne. j.), Psihologija prodaje,
Poslovno komuniciranje, Poslovodenje, Po-
slovna matematika s statistiko, Informatika v
komercialnem poslovanju, Trgovinsko po-
slovanje, Gospodarsko pravo, Trženje, Bla-
go in storitve, Organizacija in logistika po-
slovanja, Finance, Stroškovno knjigovod-
stvo, Podjetništvo, Kultura podjetja, Praktič-
no izobraževanje.

2. za program poslovni sekretar za
naslednje predmete: Poslovno sporazume-
vanje v tujem jeziku (an. j., ne. j.) Psihologi-
ja dela, Ekonomika in management podje-
tja, Gospodarsko pravo, Računalništvo in
informatika, Poslovno sporazumevanje v slo-
venskem jeziku, Organizacija poslovanja,
Računovodstvo in finančno poslovanje, Jav-
na uprava, Poslovno sporazumevanje v tu-
jem jeziku (an. j., ne. j., it. j.), Sodobno
pisarniško poslovanje, Koncepti in veščine
komuniciranja, Računalniški praktikum,
Praktično izobraževanje.

Naziv predavatelja višje šole bo podeljen
kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:

– izobrazbe – Odredba o smeri strokov-
ne izobrazbe predavateljev in drugih stro-
kovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe komercialist in po-
slovni sekretar (Ur. l. RS, št. 1/00),

– delovnih izkušenj – Zakon o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96),

– vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju  – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev na-
ziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št.
27/96).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po obja-
vi razpisa na naslov: Izobraževalni zavod He-
ra, Vojkova 1, Ljubljana.

Kandidati bodo o pridobitvi naziva obve-
ščeni po končanem uradnem postopku.

Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/23-44-412 med 9. in 12. uro.

Izobraževalni zavod Hera, Ljubljana
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 029-2/01-402 Ob-47872
1. Sprememba pravil ZSSS – Sindika-

ta komunale, varovanja in poslovanja z
nepremičninami Slovenije, Sindikata
družbe STG Rudar, d.o.o., Cesta Kozjan-
skega odreda 4, Senovo, z matično števil-
ko 5995876, ki so bila sprejeta dne 9. 4.
2001, se vpišejo v evidenco in hrambo sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 62 pri Upravni
enoti Krško.

Št. 028-4/2001-65 Ob-48014
1. Sindikat podjetja Zavarovalnica Tri-

glav Neodvisnost KNSS, je bil vpisan v
register statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Center, s sedežem Mi-
klošičeva 10, dne 21. 1. 1994, pod zapo-
redno številko 123.

2. Novi sedež sindikata podjetja Zavaro-
valnica Triglav Neodvisnost KNSS je na Ve-
rovškovi 60 B, Ljubljana.

Objave delniških
družb

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-48123
V skladu z drugim odstavkom 64. člena

Zakona o prevzemih, obveščamo delničar-
je, da nas je ZLATA MONETA I pooblašče-
na investicijska družba d.d., obvestila, da je
pridobila kvalificirani, 10,22% delež delnic
družbe Mariborska livarna Maribor, d.d., ki
ji zagotavljajo glasovalno pravico.

Mariborska livarna Maribor, d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-47874
Na podlagi drugega odstavka 454. čle-

na Zakona o gospodarskih družbah in skle-
pa skupščine družbenikov z dne 5. 4. 2001
direktor družbe Sonce, Podjetje za svetova-
nje in inženiring, d.o.o., Mestni trg 25, Ljub-
ljana, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Sonce, Podjetje

za svetovanje in inženiring, d.o.o., ki je vpi-
san v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani pod št. vl. 1/01947/00 v višini
123,214.000 SIT se zmanjša za
40,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 83,214.000 SIT.

Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Sonce, d.o.o., Ljubljana
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-47940
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe, uprava sklicuje

6. skupščino
delniške družbe Steklarna Hrastnik,

Družba za proizvodnjo steklenih
izdelkov d.d., Cesta 1. maja 14,

Hrastnik,

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3072-3/01-2 Ob-47898
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

23. 4. 2001 na podlagi prvega odstavka
23. člena Zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka pro-
ti podjetjem Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor, Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenj-
ska cesta 46, Medvode, Soške Elektrar-
ne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva ulica
20, Nova Gorica, Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško, in Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lo-
le Ribarja 18, Šoštanj, zaradi domnevne
kršitve prvega odstavka 5. člena ZPOmK.

Verjetnost kršitve 5. člena ZPOmK izha-
ja iz usklajenih ponudb navedenih podjetij
za prodajo električne energije neposrednim
odjemalcem in distributerjem električne
energije, ki jih je Urad pridobil pri svojem
delu v okviru izvajanja nadzora nad uporabo
določb ZPOmK. Ker so podjetja različnim
povpraševalcem poslala enotno ponudbo,
sestava slednje pa zahteva usklajeno ravna-
nje podjetij, je Urad zaradi izkazane verjet-
nosti kršitve določb ZPOmK uvedel posto-
pek po uradni dolžnosti.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-

leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

ki bo v petek, 8. 6. 2001 ob 14. uri, na
sedežu družbe, na naslovu Cesta 1. maja
14, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine.

Imenuje se predsedujočega skupščine.
Imenuje se verifikacijsko komisijo v se-

stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v pred-
loženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme sklep o delitvi dobička za leto
2000.

Dobiček, ustvarjen v letu 2000 v višini
55,291.478,74 SIT se na dan 1. 1. 2001 v
celoti prenese v rezerve.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščenega revizorja družbe za leto 2001
skupščina imenuje revizijsko družbo Abe-
ceda, revizijska družba, d.o.o., Celje.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe in določi čistopis statuta.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščina imenuje člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev in se seznani s čla-
ni nadzornega sveta družbe – predstavniki
delavcev.

Gradivo, o katerem odloča skupščina je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe v Hrastniku, Cesta
1. maja 14, vsak delovni dan med 8. in
10. uro, v času od objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica v tajništvu uprave delni-
ške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo na skup-
ščini delničarji ali njihovi zastopniki ali poo-
blaščenci, ki najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine upravi delniške družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Dvorana (sejna soba) bo odprta 30 mi-
nut pred pričetkom zasedanja skupščine.
Delničarje se naproša, da pridejo na skup-
ščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve
evidenc in prevzema glasovnic.
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Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez eno uro, to
je ob 15. uri, v istih prostorih. Po ponov-
nem sklicu bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Steklarna Hrastnik, d.d.
uprava

direktor
mag. Stojan Binder

Ob-47952
Na podlagi 14. člena statuta Probanke,

d.d., sklicujemo

13. sejo skupščine
Probanke, d.d.,

ki bo v torek, 12. 6. 2001 ob 13. uri, v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.

Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:
1.1. Skupščina banke imenuje tričlan-

sko delovno predsedstvo, predsednika in
dva člana predsedstva, imenuje dva prešte-
valca glasov ter ugotovi prisotnost notarja
za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo o poslovanju Probanke, d.d.,
za leto 2000 z računovodskimi izkazi, mne-
njem nadzornega sveta banke in z mnenjem
revizorske hiše PricewaterhouseCoopers,
d.d., ter predlogom za delitev dobička.

Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina banke sprejme letno po-

ročilo o poslovanju banke z računovodskimi
izkazi za leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta banke in z mnenjem revizorske hiše
PricewaterhouseCoopers, d.d., iz Ljubljane
in poročilo o poslovanju z lastnimi delnica-
mi.

2.2. Čisti dobiček za leto 2000 v višini
387,773.000 SIT se razporedi:

– za pogodbene obveznosti in obvezno-
sti po statutu: 9,694.000 SIT,

– za dividende: 290,400.000 SIT,
– nerazporejen dobiček: 87,679.000

SIT.
Dividenda za leto 2000 znaša:
– za delnico razreda A in B 242 SIT bru-

to.
Dividenda se izplača imetnikom delnic,

ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki
delnic razreda A in B na dan 14. 6. 2001.

3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju za leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina banke sprejme letno po-

ročilo o notranjem revidiranju za leto 2000
z mnenjem nadzornega sveta banke.

4. Oblikovanje sklada za odkup lastnih
delnic.

Predlog sklepa:
4.1. Oblikuje se sklad za odkup lastnih

delnic v višini 585,900.000 SIT v breme
rezerv in v breme revalorizacijskega poprav-
ka rezerv banke.

5. Razvojne usmeritve in temelji poslov-
ne politike za leto 2001.

Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme razvojne

usmeritve in temelje poslovne politike za
leto 2001.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina banke imenuje revizor-

sko hišo PricewaterhouseCoopers, d.d., za
izvedbo redne revizije poslovanja Proban-
ke, d.d., za leto 2001.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarjem je gradivo na vpogled od

17. 5. 2001 dalje, na vseh poslovnih eno-
tah Probanke, d.d. in na sedežu družbe v
Gosposki ul. 23 v Mariboru, od ponedeljka
do petka med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime razreda A in imetniki
prednostnih delnic na ime razreda B, ki vsaj
3 dni pred skupščino prijavijo svojo udelež-
bo pisno po faksu na št. 02/22-94-870 ali
po e-mailu na naslov: jure.verhovnik@pro-
banka.si, ali po pošti na naslov družbe Pro-
banka, d.d., Gosposka ul. 23, 2000 Mari-
bor, to je do petka, 8. 6. 2001.

Za delničarje Probanke, d.d., se štejejo
osebe, katerih delnice so tri dni pred skup-
ščino vpisane v delniški knjigi, ki se vodi pri
KDD.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
se pravočasno prijavijo in so imetniki nava-
dnih delnic na ime razreda A. Delničarji se
skupščine lahko udeležijo sami ali po poo-
blaščencu.

Delničarji se ob registraciji udeležbe iz-
kažejo z osebnim dokumentom, poobla-
ščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom
in osebnim dokumentom. Zastopnik oziro-
ma pooblaščenec pravne osebe pa se mo-
ra izkazati še z izpisom iz sodnega registra.

Registracija udeležencev skupščine bo
od 12. do 13. ure.

Prosimo vas, da upoštevate navedeni ter-
min registracije, da bi se izognili gneči in
zamudi s pričetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, to je v primeru, da ne bo prisotnih
vsaj petnajst odstotkov kapitala z glasovalno
pravico, bo ponovno zasedanje istega dne
na istem kraju ob 14. uri. Skupščina banke
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
ni zastopanega kapitala.

Probanka, d.d., Maribor,
mag. Romana Pajenk
predsednica uprave,

Janez Šenica
član uprave in

dr. Roman Glaser
predsednik nadzornega sveta

Ob-47953
Na podlagi 11. člena statuta Garant, po-

hištvena industrija, d.d., Polzela, Polze-
la, 3313 Polzela, sklicuje predsednik upra-
ve

7. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v četrtek, 14. 6. 2001 ob 12. uri, v

Kulturnem domu na Polzeli.
Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupšči-

ne in notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predlog za ime-

novanje organov skupščine in notarja.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predsednik verifikacijske komisije poda

poročilo o sklepčnosti skupščine in rezulta-
tih glasovanja o imenovanju organov skup-
ščine in notarja.

3. Potrditev poročila uprave in nadzor-
nega sveta z mnenjem revizijske družbe o
poslovanju v letu 2000.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje po-
ročilo uprave o poslovanju družbe v letu
2000, ki ga je pregledala revizijska družba
Rating in na katerega je pozitivno mnenje
podal tudi nadzorni svet.

4. Sprejem slepa o predlogu uprave z
mnenjem nadzornega sveta o razdelitvi do-
bička za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje pred-
log uprave o razdelitvi dobička za leto 2000,
usklajen z mnenjem nadzornega sveta.

5. Sprejem sklepa o dopolnitvi naslova
sedeža družbe Garant, d.d., Polzela.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje pred-
log o dopolnitvi naslova sedeža družbe, ki
se glasi: Polzela 176/a, 3313 Polzela.

Navodila za glasovanje
Za sprejem sklepov pod 1., 3., 4. in 5.

točko je potrebna navadna večina oddanih
glasov. Vsak nov predlog sklepov je lahko
le v pisni obliki, obrazložen in vložen na
sedežu d.d. v 7 dneh po sklicu skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki, če predložijo pisno pooblastilo
vsaj 3 dni pred sejo skupščine. Glasuje se
na podlagi glasovnic, ki jih prejmete ob vho-
du v dvorano.

Gradivo
Delničarji prejmejo na svoje naslove

obrazložitev vsebine obravnavanih predlo-
gov sklepov.

Opozorilo
Če skupščina ne bo sklepčna ob zgoraj

navedenem času, velja ponovni sklic na isti
dan, v istem prostoru ob 13.15, z istim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat sklep-
čna, ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Garant, d.d., Polzela
predsednik uprave

Matjaž Rojnik, univ. dipl. inž. les.

Ob-47964
Uprava družbe na podlagi 283. člena

Zakona o gospodarskih družbah in 7.4. čle-
na statuta družbe sklicuje

6. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d.d.,

Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana,
ki bo v četrtek, 7. 6. 2001 ob 10. uri v

Grand hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljublja-
na.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se, da je bil skladno s poslov-
nikom o delu skupščine na 5. seji skupšči-
ne dne 6. 6. 2000 za predsednika skupšči-
ne za mandatno obdobje štirih let imenovan
Miha Martelanc, za namestnika predsedni-
ka pa Igor Dolenc.

Imenujejo se trije preštevalci glasov: Na-
da Zadel, Majda Zalar in Nada Sodja.

Za sestavo zapisnika skupščine se ime-
nuje notarka Katarina Terčelj Verovšek.

2. Obravnava in sprejem Poročila o po-
slovanju Dnevnika, d.d., za leto 2000.

Predlog sklepa uprave in na podlagi po-
zitivnega mnenja revizorja in nadzornega
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sveta:  sprejme se Poročilo o poslovanju
Dnevnika, d.d., za leto 2000.

3. Sprejem razporeditve revalorizirane-
ga nerazporejenega čistega dobička iz pre-
teklih let in čistega dobička iz leta 2000.

Predlog sklepa uprave in na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta:
sprejme se naslednja razporeditev revalo-
riziranega nerazporejenega čistega dobič-
ka iz preteklih let in čistega dobička iz
leta 2000.

Revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček
iz preteklih let po stanju 31. 12. 2000 s
pripadajočo revalorizacijo v skupni višini
123,030.180 SIT se razporedi za dividen-
de.

Višina dividende na delnico znaša bruto
370 SIT.

Preostanek revaloriziranega nerazpore-
jenega čistega dobička iz preteklih let osta-
ne nerazporejen.

Čisti dobiček iz leta 2000 po stanju na
dan 31. 12. 2000 v višini 139,990.043,35
SIT se ne razporedi.

Dividende se izplačajo na žiro račun
upravičencev v roku 90 dni po sprejemu
sklepa na skupščini.

Dividende se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan sklica skupščine vpisani v delni-
ško knjigo pri KDD.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe v predlaganem besedilu.

5. Določitev višine sejnine za predsedni-
ka in člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: določi se višina sejnine za člane nad-
zornega sveta, in sicer za predsednika 500
bruto DEM tolarske protivrednosti, za člana
nadzornega sveta 400 bruto DEM tolarske
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila.

6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo poslovanja Dnevnika, d.d., za leto
2001 se imenuje In revizija, Družba za revi-
diranje in svetovanje, d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih bodo na dan sklica skupšči-
ne družbe delnice delniške družbe Dnev-
nik, d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe,
ki se vodi v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi, oziroma njihovi zakoniti za-
stopniki.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini del-
ničarjev osebno ali prek pooblaščenca na
podlagi pisnega pooblastila.

Zasedanja skupščine se smejo udeležiti
le tisti delničarji oziroma zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili 3 dni pred zasedanjem skupščine
(t.j. do vključno ponedeljka, 4. 6. 2001 do
10. ure), in sicer osebno v PKSS ali s pripo-
ročeno pošiljko. Delničar oziroma zakoniti
zastopnik in pooblaščenec, ki nista izpolnila
te obveznosti, izgubita glasovalno pravico
na sklicani seji.

Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupšči-
ne na vpogled pri notarki.

Udeležence prosimo, da se pol ure pred
začetkom zasedanja zglasijo pri prešteval-
cih glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne listi-
če.

Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Gradivo za skupščino s predlogi za spre-
jemanje sklepov (letno poročilo, mnenje po-
blaščenega revizorja, mnenje nadzornega
sveta k letnemu poročilu in predlog spre-
memb in dopolnitev statuta) so od dneva
sklica skupščine delničarjem na vpogled v
PKSS Dnevnika, d.d., Kopitarjeva 2 in 4,
Ljubljana vsak delovnik od 8. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporo-
čeno po pošti na naslov uprave ali pa jih
oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi tega sklica ter s tem upravi omo-
gočijo pripravo njenih stališč.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopa-
nega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo polurni odmor, po katerem se bo
skupščina ponovno sestala (drugi sklic). V
tem primeru skupščina veljavno določa ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Dnevnik, d.d.
uprava

Branko Bergant

Ob-48028
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Avtohi-

ša Real, trgovina in servis, d.d., Ljubljana,
Vodovodna 93 in skladno z določili zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe skli-
cuje

1. izredno skupščino
družbe Avtohiša Real, trgovina in

servis, d.d, Ljubljana, Vodovodna 93,
ki bo v sredo 6. junija 2001 ob 10.30 na

sedežu družbe na Vodovodni 93 v Ljubljani
ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe.

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Sprejem sklepa o pripojitvi in potrditvi

pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: sprejme se pripojitev

družbe Avtohiša Real, trgovina in servis, d.d.
Ljubljana, Vodovodna ulica 93 kot prevzete
družbe k družbi A1 - leasing in finance, d.d.
Ljubljana, Vodovodna ulica 93 kot prevzem-
ni družbi in potrdi pogodba o pripojitvi.

Sklep stopi v veljavo pod pogojem, da
vse prevzete družbe in prevzemna družba
sprejmejo sklepe o pripojitvi in potrdijo po-
godbo o pripojitvi.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za

udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj 15 minut pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. maja 2001 naprej od 9. do
12. ure. Delničar lahko da svoje nasprotne
predloge ali dopolnitve k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno upravi v sedmih
dneh po objavi sklica priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna se
ponovno zasedanje (drugi sklic) določi na
isti dan 6. junija 2001 ob 10.45. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Avtohiša Real, trgovina in servis, d.d.
uprava družbe

Ob-48029
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Avtohi-

ša, trgovina in servis, d.d., Ljubljana, Vodo-
vodna 93 in skladno z določili zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe skli-
cuje

1. izredno skupščino
družbe Avtohiša, trgovina in servis, d.d,

Ljubljana, Vodovodna 93,
ki bo v sredo 6. junija 2001 ob 10. uri

na sedežu družbe na Vodovodni 93 v Ljub-
ljani ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe.

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Sprejem sklepa o pripojitvi in potrditvi

pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: sprejme se pripojitev

družbe Avtohiša, trgovina in servis,d.d. Ljub-
ljana, Vodovodna ulica 93 kot prevzete dru-
žbe k družbi A1 - leasing in finance,d.d.
Ljubljana, Vodovodna ulica 93 kot prevzem-
ni družbi in potrdi pogodba o pripojitvi.

Sklep stopi v veljavo pod pogojem, da
vse prevzete družbe in prevzemna družba
sprejmejo sklepe o pripojitvi in potrdijo po-
godbo o pripojitvi.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj 15 minut pred za-
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četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. maja 2001 naprej od 9. do
12. ure. Delničar lahko da svoje nasprotne
predloge ali dopolnitve k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno upravi v sedmih
dneh po objavi sklica priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna se
ponovno zasedanje (drugi sklic) določi na
isti dan 6. junija 2001 ob 10.15. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Avtohiša, trgovina in servis, d.d.
uprava družbe

Ob-48030
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe A1,

leasing in finance, d.d., Ljubljana, Vodovo-
dna 93 in skladno z določili zakona o go-
spodarskih družbah uprava družbe sklicuje

1. izredno skupščino
družbe A1 – leasing in finance, d.d,

Ljubljana, Vodovodna 93,
ki bo v sredo 6. junija 2001 ob 12. uri

na sedežu družbe na Vodovodni 93 v Ljub-
ljani ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe.

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Sprejem sklepa o pripojitvi in potrditvi

pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: sprejme se pripojitev

družb Avtohiša REAL, trgovina in servis,d.d.
Ljubljana, Vodovodna ulica 93, Avtohiša, tr-
govina in servis, d.d. Ljubljana, Vodovodna
ulica 93, PARK-HIŠA Trdinova, garažiranje
in parkiranje, d.d. Ljubljana, Trdinova 9 in
PARK-HIŠA Šubičeva, garažiranje in parki-
ranje, d.d. Ljubljana, Trdinova 9 kot prevze-
tih družb k družbi A1 - leasing in finance,d.d.
Ljubljana, Vodovodna ulica 93 kot prevzem-
ni družbi in potrdi pogodba o pripojitvi.

Sklep stopi v veljavo pod pogojem, da
vse prevzete družbe sprejmejo sklepe o pri-
pojitvi in potrdijo pogodbo o pripojitvi.

3. Sprejem sklepa o pogojnem poveča-
nju osnovnega kapitala.

Predlog sklepa:
1.1 Osnovni kapital družbe se za izved-

bo postopka pripojitve poveča po postopku
pogojnega povečanja po čl. 318/I-2. Aline-
ja ZGD iz 949,320.000 SIT za nominalni
znesek največ 474,660.000 SIT na
1.423,980.000 SIT z izdajo največ 8.790
navadnih prosto prenosljivih imenskih del-
nic druge emisije z nominalno vrednostjo
ene delnice 54.000 SIT v skupni nominalni
vrednosti največ 474,660.000 SIT.

1.2 Namen pogojnega povečanja osnov-
nega kapitala je pripojitev družb Avtohiša
REAL, trgovina in servis,d.d. Ljubljana, Vo-

dovodna ulica 93 (REAL), Avtohiša, trgovi-
na in servis,d.d. Ljubljana, Vodovodna ulica
93 (Avtohiša), PARK-HIŠA Trdinova, garaži-
ranje in parkiranje, d.d. Ljubljana, Trdinova
9 (PARK-HIŠA Trdinova) in PARK-HIŠA Šu-
bičeva, garažiranje in parkiranje, d.d. Ljub-
ljana, Trdinova 9 (PARK-HIŠA Šubičeva) kot
prevzetih družb k družbi A1 - leasing in fi-
nance,d.d. Ljubljana, Vodovodna ulica 93
(A1) kot prevzemni družbi na način po čl.
511/1. alineja ZGD.

1.3 Emisijski znesek delnic za pogojno
povečanje v okviru nominalnega povečanja
za največ 474,660.000 SIT je opredeljen z
menjalnim razmerjem, nominalna vrednost
ene delnice je 54.000 SIT, menjalno ra-
zmerje:

– REAL: za 1 delnico 0,69442 delnic
A1,

– Avtohiša: za 1 delnico 1,75746 delnic
A1,

– PARK-HIŠA Trdinova: za 1 delnico
0,44892 delnic A1,

– PARK-HIŠA Šubičeva: za 1 delnico
0,59440 delnic A1.

Glede na to, menjalno razmerje ne za-
gotavlja menjave ene delnice prevzetih
družb za eno delnico ali celi mnogokratnik
delnic A1, bo razlika delničarjem prevzetih
družb, ki ne razpolagajo z ustreznim števi-
lom delnic tako, da bi lahko prejeli celo
število delnic A1, izplačana v denarju ob
upoštevanju tržnih vrednosti ene delnice
prevzetih družb in A1, in sicer po ceni
411.789,79 SIT za eno delnico A1, do-
končno višino povečanega osnovnega ka-
pitala in število novo izdanih delnic pa bo
na podlagi poročila KDD v čistopisu statuta
določil nadzorni svet.

1.4 Upravičenci do novo izdanih delnic
na podlagi pogojno povečanega osnovne-
ga kapitala so delničarji prevzetih družb.

1.5 Prednostna pravica delničarjev A1
do novih delnic je v skladu s točkama 1.2 in
1.4 tega sklepa in na podlagi čl. 313/III
ZGD v zvezi s čl. 518/I-4. alineja izključe-
na.

1.6 Izdaja delnic:
– firma izdajatelja: A1-leasing in finan-

ce,d.d. Ljubljana, Vodovodna ulica 93,
– delnice so navadne imenske, ki tvorijo

z že izdanimi delnicami isti razred,
– skupna nominalna vrednost celotne iz-

daje delnic: 474,660.000 SIT,
– nominalna vrednost delnic: 54.000

SIT/delnica,
– delnice bodo izdane v nematerializira-

ni obliki z vpisom v KDD,
– izdaja delnic bo objavljena v glasilu dru-

žbe,
– čas in način izdaje delnic: s preknjižbo

v KDD po nalogu A1 na podlagi potrjene
pogodbe o pripojitvi,

– način vplačila delnic: z delnicami pre-
vzetih družb,

– delnice se bodo sedanjim delničarjem
prevzetih družb izdale in izročile s preknjiž-
bo v KDD na presečni dan, ki je 30. dan po
izdaji sklepa o vpisu pripojitve po sedežu
prevzemne družbe,

– način izplačila dividende: v skladu s
sklepom skupščine,

– z delnicami bodo sedanji delničarji pre-
vzetih družb prosto razpolagali v skladu z
zakonom in statutom A1,

– delnice se lahko preoblikujejo na pod-
lagi sklepa skupščine v skladu z zakonom in
statutom družbe,

– prednostno pravico ob novi izdaji del-
nic bodo sedanji delničarji prevzetih družb
uveljavljali v skladu z zakonom, če predno-
stna pravica s sklepom skupščine ne bo
izključena.

1.7 Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa o spremembi statuta in se na njegovi
podlagi spremenijo in uskladijo določbe sta-
tuta ter skupščina pooblašča nadzorni svet
za izdelavo čistopisa na podlagi teh spre-
memb.

1.8 Ta sklep stopi v veljavo pod pogo-
jem, da skupščine prevzetih družb potrdijo
pogodbo o pripojitvi.

4. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala z umikom delnic.

Predlog sklepa:
1.1 Osnovni kapital družbe se zmanjša z

umikom 1.805 navadnih prosto prenosljivih
imenskih delnic prve emisije z nominalno
vrednostjo ene delnice 54.000 SIT v skupni
nominalni vrednosti 97,470.000 SIT.

1.2 Delnice se umaknejo v breme pre-
nešenega dobička prejšnjih let. V rezerve
se odvede 97,470.000 SIT celotnega no-
minalnega zneska umaknjenih delnic.

1.3 Namen zmanjšanja osnovnega kapi-
tala je umik 1.805 lastnih delnic, ki jih je
družba pridobila odplačno.

1.4 Dokončno višino zmanjšanega
osnovnega kapitala in število delnic po izve-
denem zmanjšanju bo na podlagi poročila
KDD o izdaji delnic za pogojno povečani
osnovni kapital za izvedbo pripojitve družb
Avtohiša REAL, trgovina in servis, d.d. Ljub-
ljana, Vodovodna ulica 93, Avtohiša, trgovi-
na in servis,d.d. Ljubljana, Vodovodna ulica
93, PARK-HIŠA Trdinova, garažiranje in par-
kiranje, d.d. Ljubljana, Trdinova 9 in
PARK-HIŠA, Šubičeva garažiranje in parki-
ranje,d.d. Ljubljana, Trdinova 9 kot prevze-
tih družb k družbi A1 - leasing in finance,d.d.
Ljubljana, Vodovodna ulica 93 kot prevzem-
ni družbi, v čistopisu statuta določil nadzor-
ni svet.

1.5 Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa o spremembi statuta in se na njegovi
podlagi spremenijo in uskladijo določbe sta-
tuta ter skupščina pooblašča nadzorni svet
za izdelavo čistopisa na podlagi teh spre-
memb.

5. Sprejem sklepa o spremembah statu-
ta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta v predlaganem besedilu.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo

interese delničarjev, se za mandat 4 let iz-
volijo:

– Goran Brankovič,
– Janko Kastelic,
– Drago Naberšnik,
– Bojan Šefman.
Skupščina se seznani z dvema članoma

nadzornega sveta, predstavnikoma zaposle-
nih.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
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udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj 15 minut pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. maja 2001 dalje od 9. do
12. ure. Delničar lahko da svoje nasprotne
predloge ali dopolnitve k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno upravi v sedmih
dneh po objavi sklica priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna se
ponovno zasedanje (drugi sklic) določi na
isti dan 6. junija 2001 ob 12.15. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

A1 – leasing in finance, d.d.
uprava družbe

Ob-48031
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Park-hi-

ša Trdinova, garažiranje in parkiranje, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 9 in skladno z določili
zakona o gospodarskih družbah uprava dru-
žbe sklicuje

1. izredno skupščino
družbe Park-hiša Trdinova, garažiranje
in parkiranje, d.d.Ljubljana, Trdinova 9

ki bo v sredo 6. junija 2001 ob 11. uri
na sedežu družbe A1, d.d. na Vodovodni
93 v Ljubljani ter predlaga naslednji dnevni
red.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe.

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Sprejem sklepa o pripojitvi in potrditvi

pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: sprejme se pripojitev

družbe Park-hiša Trdinova, garažiranje in
parkiranje, d.d., Ljubljana, Trdinova 9 kot
prevzete družbe k družbi A1 - leasing in
finance,d.d. Ljubljana, Vodovodna ulica 93
kot prevzemni družbi in potrdi pogodba o
pripojitvi.

Sklep stopi v veljavo pod pogojem, da
vse prevzete družbe in prevzemna družba
sprejmejo sklepe o pripojitvi in potrdijo po-
godbo o pripojitvi.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj 15 minut pred za-

četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. maja 2001 naprej od 9. do
12. ure. Delničar lahko da svoje nasprotne
predloge ali dopolnitve k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno upravi v sedmih
dneh po objavi sklica priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna se
ponovno zasedanje (drugi sklic) določi na
isti dan 6. junija 2001 ob 11.15. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Park-hiša Trdinova,
garažiranje in parkiranje, d.d.

uprava družbe

Ob-48032
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Park-hi-

ša Šubičeva, garažiranje in parkiranje, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 9 in skladno z določili
zakona o gospodarskih družbah uprava dru-
žbe sklicuje

1. izredno skupščino
družbe Park-hiša Šubičeva, garažiranje
in parkiranje, d.d.Ljubljana, Trdinova 9,

ki bo v sredo 6. junija 2001 ob 11.30 na
sedežu družbe A1, d.d. na Vodovodni 93 v
Ljubljani ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe.

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Sprejem sklepa o pripojitvi in potrditvi

pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: sprejme se pripojitev

družbe Park-hiša Šubičeva, garažiranje in
parkiranje, d.d., Ljubljana, Trdinova 9 kot
prevzete družbe k družbi A1 - leasing in
finance, d.d. Ljubljana, Vodovodna ulica 93
kot prevzemni družbi in potrdi pogodba o
pripojitvi.

Sklep stopi v veljavo pod pogojem, da
vse prevzete družbe in prevzemna družba
sprejmejo sklepe o pripojitvi in potrdijo po-
godbo o pripojitvi.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice je, da delničar prijavi
svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Vse udele-
žence pozivamo, da se ob prihodu na skup-
ščino prijavijo v tajništvu družbe najmanj
15 minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost
in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zako-

niti zastopniki tudi z izpisom iz sodnega
registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. maja 2001 naprej od 9. do
12. ure. Delničar lahko da svoje nasprotne
predloge ali dopolnitve k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno upravi v sedmih
dneh po objavi sklica priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna se
ponovno zasedanje (drugi sklic) določi na
isti dan 6. junija 2001 ob 11.45. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Park-hiša Šubičeva,
garažiranje in parkiranje, d.d.

uprava družbe

Ob-48033
Na podlagi 283. člena ZGD in 20. člena

statuta družbe Tesnila, Tovarna motornih
tesnil d.d., sklicujem

7. redno skupščino delničarjev,
ki bo 15. junija 2001 ob 14.30 v prosto-

rih jedilnice na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta in uprave se za delovnega predsedni-
ka imenuje Anton Žvar, za preštevalce gla-
sov pa Darinka Tori, Irena Smole in Rajko
Marinčič.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predloženi

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenju revizorja brez zadržkov, se potrdi
poročilo o poslovanju za leto 2000.

4. Delitev dobička
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se nerazporejeni dobiček
iz leta 1997 v višini 193,489.000 SIT s
pripadajočim revalorizacijskim popravkom
razporedi v rezerve. Za dividende se razdeli
nerazporejeni dobiček z revalorizacijskim
popravkom iz leta 1998 in del dobička iz
prejšnjih let. Znesek celotne dividende je
27,342.000 SIT oziroma 2.000 SIT bruto
na delnico. Dobiček iz leta 2000 v višini
34,604.000 SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta in uprave se za pooblaščenega revi-
zorja za leto 2001 imenuje revizijska družba
Dinamic d.o.o. Novo mesto.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za člana nadzornega
sveta ponovno imenuje Peter Drčar.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Seji skupščine bo prisostvoval notar Ja-

nez Ferlež.
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in
13. uro.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar, ki je 15 dni pred sejo vpisan v delniško
knjigo. Po sklepu nadzornega sveta je po-
goj za udeležbo in glasovanje, da delničar
vsaj 3 dni pred skupščino pismeno napove
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udeležbo. Skupščine se lahko udeležijo tu-
di pooblaščenci delničarjev s predložitvijo
pismenih pooblastil, ki jih je po sklepu nad-
zornega sveta potrebno deponirati na sede-
žu družbe in jih ni potrebno overiti.

Tesnila TMT d.d.
direktor

Ob-48037
Na podlagi 17. in 18. člena Statuta del-

niške družbe Ilirija razvoj, proizvodnja in tr-
ženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 40, sklicuje uprava družbe

4. skupščino
delniške družbe Ilirija d.d.,

Tržaška c. 40, Ljubljana
ki bo 11. 6. 2001 ob 13. uri v veliki

dvorani MOL, na Trgu Mladinskih delovnih
brigad 7 v Ljubljani z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Janeza Rozmana, za dve preštevalki
glasov se izvolita Tina Fröhlich in Simona
Umek.

Sejo bo spremljal vabljeni notar, Miro
Košak, ki bo sestavil notarski zapisnik.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju za leto 2000 z revizijskim
poročilom ter mnenjem nadzornega sveta.

3. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto

2000 v znesku 45,196.690,66 SIT se po
predlogu uprave ter mnenju nadzornega
sveta nameni za izplačilo dividend delničar-
jem.

Vrednost bruto dividende je 180,95 SIT
na delnico.

Do izplačila dividende so upravičeni del-
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.

Dividende se izplačajo v 15 dneh po
zasedanju skupščine.

4. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se raz-

širi z naslednjimi dejavnostmi
DN/36.630 Proizvodnja drugih izdelkov

od tega:
– proizvodnja sveč, bakel, izdelkov iz

stearina ali voska (svečarstvo in voskarstvo)
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Sta-

tuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
in določi prečiščeno besedilo statuta.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi prenehanja man-

data dosedanjim članom nadzornega sveta
z dnem 17. 7. 2001 se za člane nadzorne-
ga sveta za mandatno obdobje štirih let ime-
nujejo:

– Janez Rozman,
– Danijel Petrovič,
– Dunja Žmavc.
Novo imenovani člani nadzornega sveta

nastopijo svoj mandat 18. 7. 2001.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za pooblaščenega revizorja

za poslovno leto 2001 imenuje KPMG Slo-
venija d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je na voljo delničarjem na vpogled v
kadrovsko pravnem sektorju družbe v Ljub-
ljani, Tržaška c. 40, vsak delavnik od 11.
do 12. ure od dneva objave sklica skup-
ščine do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi poo-
blaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine prijavijo svojo ude-
ležbo v kadrovsko pravnem sektorju druž-
be.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, njihovi zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in utemeljeni ter
vloženi v enem tednu po objavi sklica v ka-
drovsko pravnem sektorju družbe.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ilirija, d.d.,
uprava družbe

Ob-48038
Na podlagi točke 10.3. statuta delniške

družbe Intertrans, mednarodna špedicija,
d.d. Ljubljana, Brnčičeva 51, sklicujem

peto skupščino delniške
družbe Intertrans d.d., Ljubljana,

ki bo dne 8. 6. 2001 ob 16. uri v sejni
sobi Poslovno logističnega centra na Brnči-
čevi 51, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine po predlogu uprave.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dose-

danjim članom nadzornega sveta potekel
mandat. Izvolijo se novi člani nadzornega
sveta po predlogu delničarjev.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 100,000.000 SIT po predlo-
gu uprave. Vir za oblikovanje sklada so re-
zerve in pripadajoči revalorizacijski popra-
vek.

5. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 2000 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta skupaj z revizor-
skim poročilom.

6. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa:
Sprejme se predlog delitve čistega do-

bička po predlogu uprave in mnenju nad-
zornega sveta, in sicer:

– čisti dobiček leta 2000 v višini
318,355.735,44 SIT ostane nerazporejen,

– nerazporejeni čisti dobiček iz leta

1996 in njemu pripadajoči revalorizacijski
popravek kapitala na dan 31. 12. 2000. V
skupni višini 19,736.198,03 SIT in neraz-
porejeni čisti dobiček iz leta 1999 v višini
115,127.765,97 SIT in njemu pripadajoči
revalorizacijski popravek kapitala v višini
10,242.773 SIT se namenijo za:

– izplačilo dividend v višini 135,339.750
SIT brez lastnih delnic, to je 350 SIT bruto
na delnico. Na dan objeve skupščine ima
družba 1.657 lastnih delnic,

– izplačilo nagrade upravi v višini
6,766.987 SIT,

– izplačilo nagrade nadzornemu svetu v
višini 3,000.000 SIT.

Dividende in nagrade se izplačajo v roku
90 dni po sprejemu sklepa.

Do izplačila dividend so upravičeni delni-
čarji, ki so vpisani v KDD na dan skupščine.

7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001

se imenuje KPMG Slovenija d.o.o.po pred-
logu nadzornega sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v Poslovno logi-
stičnem centru na Brnčičevi 51, v Ljubljani,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic osebno ali njihovi
pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo
svojo udeležbo prijavili in predložili poobla-
stila tri dni pred skupščino v tajništvu podje-
tja. Pooblastilo mora biti pisno.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasovanje o točkah dnevnega reda bo po-
tekalo z glasovnicami.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 17. uri z istim dnevnim
redom. V drugem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Intertrans, d.d., Ljubljana
uprava

Rok Svetek

Ob-48043
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe

Klasje, Mlinsko predelovalnega podjetja Ce-
lje, d.d., Resljeva 16, Celje in skladno z
določili Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem

5. skupščino
delniške družbe Klasje, Mlinsko

predelovalnega podjetja Celje, d.d.,
Resljeva 16, Celje,

ki bo v petek, 15. junija 2001 ob 12. uri
v poslovnih prostorih uprave družbe, Res-
ljev 16, Celje, s predlaganim dnevnim re-
dom.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine,
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo organi skupšči-
ne, in sicer za predsednika skupščine mag.
Dušan Drofenik, verifikacijska komisija: Da-
nijel Kampuš – predsednik, Nada Karfik in
Antonija Jazbec – prešetevalki glasov; za
notarja se imenuje Anton Rojec, notar iz
Celja.
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2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave za leto 2000 in poročila o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmeta poročili uprave in pooblaščene
revizijske hiše o poslovanju v letu 2000.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina revizijsko družbo
Revidicom, revizijska družba d.o.o. Grizol-
dova 5, Maribor, za revizorja poslovanja za
leto 2001.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in bo ves čas pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki naj-
kasneje tri dni pred dnevom skupščine pi-
sno prijavijo svojo udeležbo na sedežu upra-
ve družbe Resljeva 16, Celje, in ki so vpisani
v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi (KDD).

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami, ki jih sprejme delničar
oziroma njegov pooblaščenec ob pristopu
na skupščino, razen za 1. točko dnevnega
reda, kjer se glasovanje opravi javno, z dvi-
gom rok.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine (pravna služba, soba št. 4), in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, 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, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz so-
dnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da se o
njih pravočasno seznani vse delničarje, pi-
sno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Resljeva 16, Celje, in sicer vsak
delovnik od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine, na dan zasedanja skup-
ščine pa od 8. do 10. ure.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Klasje Celje, d.d.
uprava

direktor družbe

Št. 8/2001 Ob-48089
Na podlagi statuta družbe Hmezad Kme-

tijstva Žalec d.d., Žalec, Vrečarjeva 8, skli-
cujejo:

– Hmezad Kmetijska zadruga Braslovče
z.o.o., Braslovče 23, 3314 Braslovče,

– Hmezad Kmetijska zadruga Gotovlje
z.o.o., Gotovlje 71, 3310 Žalec,

– Hmezad Kmetijska zadruga Petrovče
z.o.o., Petrovče 1, 3301 Petrovče,

– Kmetijska zadruga Polzela z.o.o., Pol-
zela 11a, 3313 Polzela,

– Hmezad Kmetijska zadruga Prebold
z.o.o., Hmeljarska cesta 8, 3312 Prebold,

– Hmezad Kmetijska zadruga Tabor
z.o.o., Tabor 18, 3304 Tabor,

– Hmezad Kmetijska zadruga Trnava –
Gomilsko z.o.o., Trnava 5a, 3303 Gomil-
sko,

– Hmezad Kmetijska zadruga Vransko
z.o.o., Vransko 59, 3305 Vransko.

prvo zasedanje skupščine družbe
Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d., Žalec

ki bo v petek, dne 8. 6. 2001 ob 12. uri
v sejni sobi Notariata Žalec, Savinjska cesta
20 v Žalcu.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog 1. sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Toman Konrad, za tajnika Bizjak Jelica
in preštevalca glasov Pikl Darinka ter Jelen
– Prislan Andreja.

Zasedanju skupščine prisostvuje povab-
ljeni notar.

2. Preoblikovanje delniške družbe Hme-
zad Kmetijstvo Žalec.

Predlog 2. sklepa: Hmezad Kmetijstvo
Žalec d.d. Žalec se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo.

Predlog 3. sklepa: sedež družbe se
spremeni in sicer iz Vrečarjeve 8 Žalec na
Žalskega Tabora1 Žalec in firma se odslej
glasi: Hmezad Kmetijstvo Žalec d.o.o., Ža-
lec, sedež družbe pa je Žalskega Tabora 1,
Žalec.

Predlog 4. sklepa: osnovni kapital druž-
be se iz 835,100.000 SIT zniža na
355,722.000 SIT.

Predlog 5. sklepa: sprejme se družbena
pogodba Hmezad Kmetijstva Žalec d.o.o.,
Žalskega Tabora 1, Žalec.

Predlog 6. sklepa: za direktorja Hmezad
Kmetijstva Žalec d.o.o. se imenuje Toman
Konrad, rojen 26. 7. 1942, stanujoč Zele-
na ulica 13, Šempeter.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini napovedati pisno na naslov Hme-
zad Kmetijska zadruga Braslovče z.o.o.,
Braslovče 23, 3314 Braslovče vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine bo del-

ničarjem na vpogled v Hmezad Kmetijski
zadrugi Braslovče z.o.o., Braslovče 23,
3314 Braslovče vsak delovni dan od dneva
objave naprej med 8. in 10. uro.

Nasprotni predlogi
Udeležence prosimo, da svoje morebit-

ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo na
Hmezad Kmetijska zadruga Braslovče
z.o.o., Braslovče 23, 3314 Braslovče v 7
dneh po objavi sklica.

Kolikor bo sprejet sklep o preoblikova-
nju delniške družbe in sprejeta družbena
pogodba Hmezad Kmetijstva Žalec d.o.o.,
se bo skupščina nadaljevala po pravilih dru-
žbene pogodbe.

Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d.
Hmezad Kmetijska zadruga

Braslovče, z.o.o.
Hmezad Kmetijska zadruga

Gotovlje, z.o.o.
Hmezad Kmetijska zadruga

Petrovče, z.o.o.
Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o.

Hmezad Kmetijska zadruga
Prebold, z.o.o.

Hmezad Kmetijska zadruga
Tabor, z.o.o.

Hmezad Kmetijska zadruga
Trnava-Gomilsko, z.o.o.

Hmezad Kmetijska zadruga
Vransko, z.o.o.

Ob-48091
Na podlagi 32. člena Statuta delniške

družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Ribičev laz 51, Bohinjsko jezero,

redno sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo dne 8. 6. 2001 ob 14. uri v pro-
storih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinj-
sko jezero z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev njenih organov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika in dva preštevalca glasov, ugotovi
sklepčnost in sprejme dnevni red v skladu s
predlogom sklicatelja.

Na skupščini bo navzoč notar Vojko Pin-
tar.

2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Al-
pinum, d.d., v letu 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe IRP Alpinum, d.d., za leto 2000,
po predlogu uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta.

3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 2000 v

višini 21.434,28 SIT ostane nerazporejen.
4. Odpoklic in izvolitev članov nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se član nad-

zornega sveta pri Heleni Zalokar. Za nove-
ga člana se do zaključka mandata nadzor-
nega sveta imenuje Bojan Novak, stanujoč
Novi Svet 10, Škofja Loka.

Gradivo za sejo s predlogi sklepov so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero vsak delov-
nik med 9. in 11. uro.

Vsak delničar ima v roku enega tedna po
objavi tega sklica pravico zahtevati dopolni-
tev dnevnega reda. V zahtevi, ki se pošlje
sklicatelju skupščine, se navede namen in
razlog dopolnitve ter razumno obrazložen
predlog sklepa po dopolnjenem dnevnem
redu.
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Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Udeležba delničarja oziroma njegovega po-
oblaščenca se prijavi po faksu 5723-375,
telegramu ali s priporočeno pošto, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob navedenem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 14. 6.
2001 ob 14. uri na istem kraju. Takrat bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

IRP Alpinum, d.d.,
uprava družbe

Ob-48094
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah sklicujem

9. redno skupščino
družbe Kompas Design d.d.,

ki bo 8. 6. 2001 ob 12. uri na sedežu
družbe, Dunajska cesta 21, Ljubljana, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitve sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Silva Hajdinjaka, za čla-
nici verifikacijske komisije se imenujeta Štef-
ka Boštjančič in Nives Vrhovnik Praznik. Za
notarja se postavi notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi mnenja nadzornega sveta
družbe skupščina sprejme letno poročilo o
poslovanju družbe v letu 2000 v predlaga-
nem besedilu.“

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
nadzornega sveta družbe, skupščina sprej-
me sklep o ugotovitvi in delitvi dobička za
leto 2000 in sicer tako, da se nerazporejeni
čisti dobiček v višini 1,462.000 SIT razpo-
redi na rezerve.

4. Plačilo članom nadzornega sveta za
udeležbo na seji.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi soglasja nadzornega sveta
družbe skupščina sprejema sklep, da pripa-
da članom nadzornega sveta za pripravo in
udeležbo na seji sejnina v višini 20.000 SIT
neto. Predsednik nadzornega sveta oziro-
ma namestnik predsednika, ki ga nadome-
šča v njegovi odsotnosti, je upravičen do
sejnine 30.000 SIT.

5. Dokapitalizacija družbe z odobrenim
kapitalom.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča di-
rektorja družbe za obdobje 3 let, da s so-
glasjem nadzornega sveta izvede dokapita-
lizacijo družbe z odobrenim kapitalom in si-
cer tako da odobri povečanje osnovnega
kapitala z 17,993.000 SIT oziroma 17.773
delnic za 8,995.000 SIT oziroma 8.995
delnic. Nove delnice bodo izdane in njihova
nakupna vrednost pa določena s soglasjem
nadzornega sveta. Skupščina pooblašča
nadzorni svet, da izvede vse potrebne uskla-
ditve statuta družbe v skladu s sklepi skup-
ščine.

Gradivo za 9. skupščino je na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
pod pogojem, da predložijo utrezno pisno
pooblastilo pred zasedanjem skupščine.
Preverjanje identitete delničarjev in verodo-
stojnosti pooblastil bo potekalo pol ure pred
sklicem skupščine.

Utemeljeni nasprotni predlogi delničar-
jev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti poslani upravi družbe v enem
tednu po objavi sklica skupščine na naslov:
Kompas Design d.d., Dunajska 21, Ljublja-
na.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istem prostoru in bo tedaj sklep-
čna ne glede na višino zastopanega kapita-
la (drugi sklic).

Kompas Design d.d.
direktor Silvo Hajdinjak

Nasprotni predlog

Ob-48155
Na podlagi 288. člena Zakona o gospo-

darskih družbah direktor pooblaščene inve-
sticijske družbe Infond-Zlat, d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, objavlja

nasprotne predloge
delničarja DZS, d.d., Mali trg 6 k predlo-

gu sklepa za skupščino družbe, sklicane za
dne 24. 5. 2001 ter obvešča delničarje o
svojem stališču:

1. Nasprotni predlog k 5.3.točki, ki se v
sklicu skupščine glasi:

5.3. Zaradi delitve se ustanovijo nasled-
nje nove družbe in se sprejmejo njihovi sta-
tuti z vsebino, določeno v priloga 1-3 deli-
tvenega načrta.

V statutu delniške družbe Infond Holding,
d.d. predlagamo naslednje nasprotne pred-
loge:

17. člen statuta se spremeni tako, da se
po novem glasi: uprava družbe ima dva čla-
na, od katerih je eden član predsednik upra-
ve. Upravo imenuje nadzorni svet za obdob-
je 5 let.

24. člen statuta se spremeni tako, da se
po novem glasi:

1. Nadzorni svet je sklepčen, če so pri
sklepanju navzoči vsi trije člani.

2. Sklepi nadzornega sveta se spreje-
majo s soglasjem vseh treh članov nadzor-
nega sveta.

3. Nadzorni svet sprejme poslovnik o
svojem delu.

V statutu investicijske družbe Infond ID,
d.d. predlagamo naslednje nasprotne pred-
loge:

8.2.1 točka se spremeni tako, da se po
novem glasi:

Družbo zastopa uprava družbe , ki ima
dva člana, od katerih je eden član predse-
dnik uprave.

9.2.2 točka se spremeni tako, da se po
novem glasi:

Za sklepčnost nadzornega sveta je po-
trebna prisotnost vseh treh članov. Vsak član
ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet
odloča s soglasjem vseh treh članov.

9.2.4 točka se črta.
Obrazložitev nasprotnega predloga: dru-

žbi Infond Holding, finančna družba, d.d. Ma-
ribor in Infond ID, investicijska družba d.d.,
Maribor, ki bosta nastali s preoblikovanjem
PID-a Infond Zlat, bosta imeli skupen izhodi-
ščni kapital v višini 25.016,602.000 SIT in
bosta pomemben delničar v več kot sto go-
spodarskih družbah v Republiki Sloveniji. Za-
to smatramo, da je izjemno pomembno, da
se vse pomembne odločitve v organih uprav-
ljanja teh družb sprejemajo s soglasjem. Z
navedenim soglasnim odločanjem se izraža
bistveno večja skrb za več kot 100.000 ma-
lih delničarjev, ki ne bodo neposredno za-
stopani v organih novo nastalih delniških
družb Infond Holding d.d. in Infond ID, d.d.
Maribor.

2. Stališče direktorja do nasprotnih pred-
logov: direktor soglaša z nasprotnimi pred-
logi.

Infond-Zlat, d.d.
direktor Marko Planinšec

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 1/2000 S-47876
To sodišče je s sklepom oprav. št.

St 1/2000 z dne 23. 4. 2001 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Ardi Bajrak-
taraj & Com, proizvodnja, gradbeništvo,
trgovina in posredovanje, d.n.o., Trste-
njakova 5, Ptuj.

Odslej firma glasi: Ardi Bajraktaraj &
Com, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in
posredovanje, d.n.o., Trstenjakova 5, Ptuj
– v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ek., Svetozarevska 10,
Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 28. 6.
2001 ob 10. uri, v sobi 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 4. 2001

St 3/2001 S-47877
To sodišče je s sklepom oprav. št. St

3/2001 z dne 23. 4. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Mitra, trgovina,
promet, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
Aškerčeva 5, Ptuj.

Odslej firma glasi: Mitra, trgovina, pro-
met, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Ašker-
čeva 5, Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 28. 6.
2001 ob 11. uri, v sobi 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 4. 2001

St 43/2000 S-47878
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 43/2000 sklep z
dne 23. 4. 2001:

Poravnalni senat na podlagi načrta finan-
čne reorganizacije in vseh priloženih doku-
mentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skla-
du z določili 52. člena ZPPSL, razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom
Veplas, Velenjska plastika, d.d., Štrben-
kova 1, Velenje in njegovimi upniki, ki bo
dne 23. maja 2001 ob 10. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glaso-
vali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovni-
co z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne ose-
be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju se bodo štele samo tiste glasovni-
ce, ki jih bo poravnalni senat prejel do za-
ključka naroka.

Ker imajo glasovalno pravico tudi delni-
čarji oziroma družbeniki (56/III člen ZPPSL),
saj je osnovni kapital dolžnika ugotovljen z
bilanco stanja večji kot nič, se le-te poziva,
da v roku 8 dni po objavi tega oklica najavijo
pri tem sodišču, opr. št. St 43/2000, svoj
interes za glasovanje, da se bo do naroka
lahko ugotovila njihova terjatev na podlagi
sorazmernega deleža v osnovnem kapitalu,
ugotovljenega s takšno bilanco in določil
odstotek glasovalne pravice.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 4. 2001

St 2/2000 S-47879
Postopek prisilne poravnave nad dolžni-

kom Gašper, proizvodnja stavbnega po-
hištva in žagarstvo, d.o.o., Dobrava 42,
Radlje ob Dravi, se na podlagi sklepa tega
sodišča opr. št. St 2/2000 z dne 19. 7.
2000, v zvezi s sklepom Višjega sodišča v
Mariboru, opr. št. Cpg 822/2000 z dne
4. 4. 2001, ustavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 4. 2001

St 13/2001 S-47880
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Humar, d.o.o., Miklavž na Dravskem
polju, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2001

St 13/2000-479 S-47881
To sodišče obvešča upnike, da bo tretji

narok za preskus terjatev v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Gradbinec, d.d. – v
stečaju, Nazorjeva ul. 1, Kranj, dne 24. 5.
2001 ob 13. uri, v sobi 014 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 4. 2001

St 63/2000-7 S-47882
To sodišče je s sklepom opr. št. St

63/2000 z dne 23. 4. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Jurčič, Podjetje
za trgovino in storitve Križna gora, d.o.o.,
Križna gora 8, Škofja Loka, matična števil-
ka 5532795, šifra dejavnosti 20.100.

Za stečajnega upravitelja se postavi La-
dislava Hafnerja, Reteče 134, Škofja Loka.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazili prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2001 ob 13. uri, v sobi 12/pritli-
čje tega sodišča.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 23. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2001

St 25/2001 S-47883
To sodišče je s sklepom St 25/2001

dne 20. 4. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom DDD in CO, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, zastopstvo in sto-
ritve, d.o.o., Smrekarjeva 8, Ljubljana,
matična številka: 5620341, šifra dejavnosti
52.110.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lita Butara iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni regi-
ster.

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 listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 8. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2001

St 47/2000-15 S-48024
To sodišče je s sklepom St 47/2000 z

dne 24. 4. 2001 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom EP COMMERCE, po-

djetje za notranjo in zunanjo trgovino,
gostinstvo in prevoz blaga v cestnem
prometu, d.o.o. – v stečaju, Bled, Želez-
niška 6, Lesce.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 2001

St 2/2001-9 S-48025
To sodišče je s sklepom St 2/2001 z

dne 24. 4. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Almiratrade, podjetje za
trgovinsko dejavnosti, d.o.o., Jalnova ce-
sta 2, Radovljica.

Za stečajnega upravitelja je določen Mi-
hael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor (do-
voljenje št. L9/2001).

Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 9.
2001 ob 12.30 v sobi 014/klet tega sodi-
šča.

Upniki morajo prijaviti svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica.

Sklep o začetku stečajnega postopka se
vpiše v sodni register.

Okic o začetku stečajnega postopka se
objavi tudi na oglasni deski tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 2001

St 16/99 S-48026
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus terjatev in narok za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev stečajne mase, v
stečajni zadevi Malgos, Malo gospodar-
stvo, d.d. – v stečaju, Splavarska ul. 18,
Vuzenica pod opr. št. St 16/99, ki bo dne
6. 6. 2001 ob 9. uri v sobi št. 38 tega sodi-
šča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v ča-
su uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 4. 2001

St 30/2001 S-48116
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

30/2001 z dne 25. 4. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Ope-
karna Pragersko, Proizvodnja opeke in
strešnikov, d.d., Ptujska c. 37, Prager-
sko, ter odredilo imenovanje upniškega od-
bora v sestavi:

1. Nova Ljubljanska banka, d.d., podruž-
nica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor,

2. Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor,

3. Gorenjska banka, d.d., Bleiweisova
1, Kranj,

4. Banka Celje, d.d., Podružnica Žalec,
Hmeljarska 3, Žalec,

5. LB Leasing, d.o.o., Šmartinska c.
130, Ljubljana,

6. Slovenska kmetijska zadružna banka,
d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana,

7. Preklade, d.o.o., Ptujska c. 37, Pra-
gersko,

8. Geoplin, d.o.o., C. Ljubljanske briga-
de 11, Ljubljana,
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9. Elektro Maribor, d.d., Kolodvorska
21, Maribor,

10. Avtoprevoz Gramet Trade, d.o.o., Tr-
žaška 41, Maribor,

11. Peter Šalamun, Gosposvetska 57,
Maribor, delavski zaupnik.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Vera Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena
v Rubikon, d.o.o., Maribor, Kalohova 24.

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

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

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2001

St 19/2001-29 S-48117
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/2001 sklep z dne 26. 4.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Eu-
rolab, Proizvodnja elektroaparatov,
d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konji-
ce, se zaključi, v skladu z dol. čl. 99/II
ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Eurolab, Proiz-
vodnja elektroaparatov, d.o.o., Mestni trg
18, Slovenske Konjice, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 4. 2001

St 20/2000-25 S-48118
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 20/2000 sklep z dne 26. 4.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
EMO – Energetska oskrba, Podjetje za
proizvodnjo in oskrbo z energenti, d.o.o.,
Mariborska cesta 86, Celje, se zaključi, v
skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: EMO – Energet-
ska oskrba, Podjetje za proizvodnjo in oskr-
bo z energenti, d.o.o., Mariborska cesta
86, Celje, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 4. 2001

St 19/2001 S-48119
To sodišče je s sklepom St 19/2001

dne 25. 4. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom AS & DEJAK, d.o.o., Dole-
nji lazi 10, Ribnica, matična številka:
5547636, šifra dejavnosti 20.100.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lita Butara 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 o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2001 ob 9. uri, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2001

St 1/2001 S-48120
To sodišče razpisuje narok za prisilno po-

ravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom GZL Geoprojekt, d.d., Letališka
c. 27, Ljubljana, za dne 23. 5. 2001 ob
10. uri v sobi 307/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 25. 4. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Đorđević Miloš, Pot na Fužine 7, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 26-
107/94, izdan dne 9. 3. 1994. gnp-53856

Kokljič Alojz, Gabrovnik 8/c, Slovenske
Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
510493/94, izdan dne 27. 12. 1994.
gnm-53909

Kreis Zlatko, Razlagova 27, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-4388/95,
izdan dne 21. 12. 1995. gnt-53802

Kreuh Silva s.p., Breg 13, Mežica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 45-192/94, iz-
dan dne 25. 5. 1994. gnz-53821

Kukenberg Marija, Šumberška 42, Dom-
žale, priglasitveni list, opravilna št. 06-
0919/94, izdan dne 26. 10. 1994.
gni-53938

Kvas Valerija, Lambrehtinova 3, Sloven-
ske Konjice, obrtno dovoljenje, št.
00910/0445-00-61-1995. gnc-53819

Markučić Patricija, Danijelova ulica 11,
Pobegi, priglasitveni list, opravilna št.
17/03-2523/98, izdan dne 16. 12. 1998.
gnf-54041

Sokač Stanislava, Dobovičnikova ulica
47, Vrhnika, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. in reprezentativno obrtno dovolenje, št.
009573/0288/00-70/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-54040

TRATA Novo mesto, d.o.o., Brod 68,
Novo mesto, obrtno dovoljenje, št.
012936/2242/00-48/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnx-53798

Vidmar Peter, Landol 27, Postojna, pri-
glasitveni list, opravilna št. 41-192/94, iz-
dan dne 10. 5. 1994. gnr-53954

Potne listine

Balaic Bojan, Kobilje 114, Kobilje, potni
list, št. BA 461371, izdala UE Lendava.
gnf-53791

Bečkei Mihail, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 663477, izdala UE
Ljubljana. gnl-53860

Bolka Barbara, Drabosnjakova 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 522034, izdala UE
Ljubljana. gnl-53960

Božič Milan Janez, Cesta na Plužne 41,
Cerkno, potni list, št. AA 119976.
gnh-54089

Breščak Matej, Dobravlje 51, Dobravlje,
potni list, št. BA 955924, izdala UE Ajdov-
ščina. gnp-54056

Bržan Boštjan, Pahorjeva 26, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 151590, izdala UE Koper. gnm-54059

Cenc Edo, Sokolska ulica 81, Maribor,
potni list, št. BA 733695. gng-53990

Čehovin Martin, Branik 209, Branik, pot-
ni list, št. BA 867108, izdala UE Nova Gori-
ca. gno-54057

Črne Uroš, Hradeckega 82, Ljubljana,
potni list, št. CA 35258, izdala UE Ljublja-
na. gnc-53944

Dajčer Danilo, Vrazova 52, Maribor, pot-
ni list, št. AA 297284. gnj-53912

Fahd Arnel, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 972116, izdala UE Ljublja-
na. gny-53922

Gliha Urška, Šukljetova 11, Novo me-
sto, potni list, št. AA 896464. gnv-53875

Grmovšek Ana, Na grivi 49, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. BA 562989, izda-
la UE Vrhnika. gnq-53830

Horvatič Mojca, Pongrac 13, Griže, pot-
ni list, št. BA 281148. gnj-53987

Isaković Maša, Pod lipami 25, Ljubljana,
potni list, št. BA 902283, izdala UE Ljublja-
na. gne-53967

Istenič Milena, Kot 6, Bovec, potni list,
št. BA 845097, izdala UE Tolmin.
gnq-54055

Jamnik Peter, Kozjak nad Pesnico 43,
Zgornja Kungota, potni list, št. BA 933993.
m-673

Januš Luka, Privoz 3/a, Ljubljana, potni
list, št. BA 888459, izdala UE Ljubljana.
gnf-53916

Javornik Tanja, Celovška 140, Ljublja-
na, potni list, št. BA 663783, izdala UE
Ljubljana. gnq-53980

Jazbec Agata, Marušičeva ulica 9, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 397305.
gnf-53841

Kante Igor, Ilirska ulica 34, Ljubljana,
potni list, št. BA 247712, izdala UE Ljublja-
na. gng-53915

Kastelic Rudolf, Pokojnica 6, Šentvid pri
Stični, potni list, št. BA 261014, izdala UE
Grosuplje. gnk-53961
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Katalinić Evelina, Bakovci, Mladinska 31,
Murska Sobota, potni list, št. BA 657905,
izdala UE Murska Sobota. gnx-54073

Kaučič Franc, Kokrica, Cesta na Rupo
43, Kranj, potni list, št. AA 299860, izdala
UE Kranj. gnv-53825

Kolander Aleksander, Visoko 6/e, Viso-
ko, potni list, št. BA 561780. gnc-53794

Komotar Maruša, Pungrt 12, Šmartno
pri Litiji, potni list, št. BA 756290, izdala UE
Litija. gnx-53948

Končan Antonija, Kopitarjeva 8, Celje,
potni list, št. BA 281203. gnj-54087

Koprivc Marko, Šercerjeva cesta 9, Ve-
lenje, potni list, št. BA 690181. gnd-53918

Korošec Simon, Podgorje 49/d, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, potni list, št. BA
583338, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-54019

Kristan Blaž, Škofjeloška cesta 102,
Kranj, potni list, št. BA 748627. gnd-53993

Križaj Udvanc Jožefa, Cesta na Mesari-
co 6, Ljubljana, potni list, št. AA 676840,
izdala UE Ljubljana. gnv-53800

Krnjić Miroslav, Valvasorjeva ulica 6, Ma-
ribor, potni list, št. AA 6851. gni-53863

Kuhelj Gregor, Župančičeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 587253, izdala
UE Ljubljana. gnq-53855

Kunej Milena, Polje cesta VI/16, Ljublja-
na, potni list, št. AA 962569, izdala UE
Ljubljana. gnn-53958

Kuzmič Emil, Sotina 107, Rogašovci,
potni list, št. AA 700655, izdala UE Murska
Sobota. gny-54072

Ladić Jelena, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, potni list, št. BA 795969, izdala UE
Ljubljana. gnd-53943

Lenček Dragica, Prelog,Ul. Slavka Pen-
gova 1, Domžale, potni list, št. AA 364827,
izdala UE Domžale. gnu-54001

Ličina Adis, Na jami 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 859818, izdala UE Ljubljana.
gnj-53962

Mirtič Borut, Srednje Gameljne 33/d,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. BA 886661,
izdala UE Ljubljana. gnv-53925

Palir Jakob, Podgorska cesta 16, Slo-
venj Gradec, potni list, št. AA 41370, izdala
UE Slovenj Gradec. gnf-53970

Pisar Lucija, Tolsti vrh 52, Ravne na Ko-
roškem, potni list, št. BA 905492, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnl-54010

Podlesnik Primož, Podveža 61, Luče,
potni list, št. BA 979944, izdala UE Mozir-
je. gnc-53994

Potrebuješ Kaja, Topniška ulica 11, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 885079, izdala UE
Ljubljana. gnq-54080

Potrebuješ Majda, Topniška ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. AA 673400, izdala
UE Ljubljana. gnr-54079

Prosič Suzana, Osterholzallee 69, Lud-
wigsburg, Nemčija, potni list, št. BA
692819. gnj-53862

Reja Magda, Neblo 1/a, Dobrovo v Br-
dih, potni list, št. BA 846430, izdala UE
Nova Gorica. gnl-53835

Rendić Slobodana, Ob potoku 50, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 524044, izdala UE
Ljubljana. gng-53965

Senekovič Alojz, Počehovska 28, Mari-
bor, potni list, št. AA 64042. gne-53992

Stanković Radomir, Pod Bellevuejem 6,
Rogaška Slatina, potni list, št. BA 41797,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnw-54074

Suban Georg, Čevljarska 24, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 512749.
gni-54063

Šakić Sandi, Prištinska ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 949073, izdala UE
Ljubljana. gnj-54012

Šimić Anđa, Cesta komandanta Staneta
12, Litija, potni list, št. AA 838044, izdala
UE Litija. gno-54082

Špan Alojz, Sp. Gorje 203, Zgornje Gor-
je, potni list, št. CA 37221. gnz-54071

Štenta Robi, Černetova ulica 8, Ljublja-
na, potni list, št. BA 316659, izdala UE
Ljubljana. gny-53851

Šumak Marija, Bogojina 77/a, Bogoji-
na, potni list, št. BA 114186, izdala UE
Murska Sobota. gnv-54000

Testen Aleksander, Gasilska 2, Celje,
potni list, št. AA 900637. gng-54090

Tomišič Darja, Izletniška pot 62, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 762105.
gns-53978

Tribnik Gorazd, Spodnji Kamenščak
22/a, Ljutomer, potni list, št. BA 114051,
izdala UE Ljutomer. gng-53840

Turuk Matic, Kamna Gorica 47, Kamna
Gorica, potni list, št. BA 820721.
gnh-53839

Tuvić Milorad, Čopova 15, Celje, potni
list, št. BA 836078. gnt-53827

Ule Aljaž, Pod kostanji 2, Ljubljana, potni
list, št. AA 308363. gnw-53974

Umek Jaka, Saveljska 96/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 664622, izdala UE Ljublja-
na. gnd-54043

Urbanič Zdenka, Pod vrhom 19, Mari-
bor, potni list, št. AA 391147. gnt-54077

Vrhovnik Težak Alenka, Kristanova ulica
6, Ljubljana, potni list, št. BA 796075, izda-
la UE Ljubljana. gnv-54025

Žibert Franc, Britof 393, Kranj, potni list,
št. AA 919947. gny-53847

Žugić Gorazd, Mariborska ulica 4, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 859924, izdala UE
Ljubljana. gnf-53941

Osebne izkaznice

Bartolec Danica, Krčevina pri Vurbergu
88/b, Ptuj, osebno izkaznico, št. 141928.
gnn-54058

Berlič Irena, Vojkova 73, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 155845. gnz-53971

Bizjak Branka, Obrtniška ulica 2, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 616077. gnk-53836

Briški Silvij, Glinškova ploščad 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 275111.
gnl-54064

Ceglar Simon, Genterovci 10, Dobrov-
nik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
172816. gnp-53906

Dončić Boban, Rožna dolina 2, Lesce,
osebno izkaznico, št. 17354. gnn-53983

Fabjančič Milana, Kunaverjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 273001.
gny-53872

Fistrič Urška, Bevkova 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 476885. gnf-53966

Grmič Boštjan, Hruševo 65, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 399594. gnz-53946

Gruden Rozamila, Lokve 45, Trnovo pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 142909.
gne-54017

Hočevar Vanja, Cesta Viktorja 19, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 49162.
gnk-54086

Hočevar Vanja, Cesta Viktorja Svetina
19, Jesenice, osebno izkaznico, št. 49162.
gne-54092

Jamnikar Matej, Puhova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 164087. gnj-53937

Jeršin Branko, Finžarjeva 10, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 708655. gny-53997

Jevšovar Neža, Prepolje 93, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
565425. gnh-53914

Kocina Urška, Vrtojba, Čuklje 14, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
418540. gnx-53973

Križančič Mitja, Pušnikova ulica 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 217968.
gnb-53795

Kropej Julijana, Bevkova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 289112. gno-53982

Kužner Robert, Puconci 214, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1843. gnd-54018

Majcan Marija, Kampel 63, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 619347.
gnm-53834

Marjetič David, Gozdna pot 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 482252. gnq-54005

Mirtič Borut, Srednje Gameljne 33/d,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
459430. gnw-53924

Mlakar Tomaž, Barno polje 81, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 149601.
gny-53972

Musek Vesna, Ihan, Breznikova cesta
61/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
128141. gnc-53844

Muženič Esperija, Potok 20, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 749179. gni-53838

Nemec Ksenija, Miren 41/a, Miren, ose-
bno izkaznico, št. 738513. gnb-54020

Ozvatič Goran, Drešinja vas 33/b, Pet-
rovče, osebno izkaznico, št. 19288.
gnl-54085

Perpar Helena, Sallaumines 10/a, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 69663.
gnj-53837

Poljanšek Vanda Lucija, Ob žici 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 484672.
gnm-53984

Ponikvar Zorko Pavla, Majde Vrhovniko-
ve 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
614113. gnj-54037

Potrč Bojan, Jiršovci 32, Destrnik, ose-
bno izkaznico, št. 424115. gnr-54054

Rozman Frančiška, Puhova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 588439. gnw-53799

Sepič Amalija, Pahorjeva 37, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 543666.
gnn-54083

Sušnik Urška, Mohoričeva ulica 5, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 389067.
gno-53857

Šalić Anto, Prušnikova 15, Ljubljana-
Šentvid, osebno izkaznico, št. 380227.
gnh-54039

Šibić Peter, Celovška cesta 28, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 139918.
gnn-53833
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Špan Alojz, Sp. Gorje 203, Zgornje Gor-
je, osebno izkaznico, št. 486100.
gnb-54070

Špenko Kočar Jana, Moste 95/a, Ko-
menda, osebno izkaznico, št. 181962.
gnd-54068

Tamše Herman, Matke 21, Prebold, ose-
bno izkaznico, št. 338007. gnk-53861

Tomažič Danilo, Formin 24, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 238333. gnm-54084

Tomše Romana Erika, Glinškova ploščad
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 314909.
gnt-53852

Trček Robert Martin, Ul. bratov Tuma
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
143583. gnu-53926

Vihar Zdenko, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 694111.
gnk-54036

Vrbek Gorazd, Ritoznoj 18, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 114995.
gnd-53793

Zajc Anton, Društvena 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 327993. gnu-53951

Vozniška dovoljenja

Ahtik Dejan, Štularjeva ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454558, reg. št. 147582, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-53911

Ajdini Mesut, Vojkova cesta 50, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 27/2001. gne-53792

Antolič Rafko, Žamenči 14, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
27160, izdala UE Ptuj. gnu-54026

Arh Jože, Selce 3, Leskovec pri Krškem,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 8273. gnh-53989

Arzenšek Simona, Kolarjeva ulica 34/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733646, reg. št. 82451, izdala UE
Ljubljana. gnu-54051

Atelšek Ivan, Verovškova ulica 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543193, reg. št. 22707, izdala UE Ljublja-
na. gnh-53964

Barle Štefan, Suhadole 4/d, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18689, izdala UE Kamnik. gnu-53976

Bedenik Janja, Ul. 5. prekomorske 12,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4223, izdala UE Ptuj. gnt-54052

Bence Franc, Trnovski pristan 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
22766, reg. št. 45973, izdala UE Ljublja-
na. gnz-53796

Bogataj Nataša, Cankarjeva 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639806, reg. št. 28277, izdala UE Kranj.
gnf-54066

Bursać Nikola, Pot na Fužine 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065694, reg. št. 115921, izdala UE Ljub-
ljana. gno-54007

Cesnik Silvo, Ob plantaži 31, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
99243, reg. št. 81627. m-671

Čad Maja, Klemenova ulica 138, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189113, reg. št. 210885, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-54062

Čede Mitja, Črneče 77, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 6214.
gnb-53845

Demiraj Misin, Kuzmičeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443491, reg. št. 81263, izdala UE Mari-
bor. m-679

Dern Alojz, Moše Pijade 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
577688, reg. št. 25322. m-680

Draganović Enes, Tkalska 3/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1159243, reg. št. 29768. gns-53907

Draksler Diana, Marno 9, Dol pri Hra-
stniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6821, izdala UE Hrastnik. gnn-53808

Fabjančič Martin, Loka 96, Loka pri Zi-
danem Mostu, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1110111, reg. št. 7584.
gne-53917

Furlan Darinka, Lemberg 1, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404326, reg. št. 15971, izdala UE Celje.
gnb-53995

Golež Sabina, Na poljanah 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911538, reg. št. 98005. m-695

Goričar Dominik, Slivje 2, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 13268,
izdala UE Krško. gnw-53849

Hajdarović Tomaž, Novo polje cesta
XV/35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 229160, reg. št. 152618, izda-
la UE Ljubljana. gnr-54029

Hancman Aljoša, Trg 65, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15187, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gnu-53905

Horvat Tibor, Pince 6, Lendava - Len-
dva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12083, izdala UE Lendava. gnl-53910

Jagodic Nataša, Pot na Črno 6, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420057, reg. št. 237327, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-54048

Jakovljević Sabina, Nemčavci 5/b, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 33870.
gnq-53805

Jandrok Anja, Šalek 91, Velenje, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 27/2001. gnb-53999

Jarc Miha, Dvor pri Polhovem Gradcu
36, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1370503, reg. št. 207949,
izdala UE Ljubljana. gnp-53831

Javornik Tanja, Celovška cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1189987, reg. št. 173006, izdala UE
Ljubljana. gnx-53923

Jemenšek Blaž, Bazoviška 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18236. gnp-54081

Jeršin Branko, Finžarjeva 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00222014. gnz-53996

Jurjevčič Vojko, Novovaška 133, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5893, izdala UE Škofja Loka. gnt-53952

Kahvedžić Ibrahim, Gračanica, Babići,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342698, reg. št. 229100, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-53854

Kastelic Aleš, Ulica Dol. odreda 29, Ivan-
čna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1074035, reg. št. 19206, izdala UE
Grosuplje. gnb-53945

Kejžar Ajda, Linhartova cesta 88, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487440, reg. št. 220072, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-53986

Keršič Miha, V Murglah 211, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488568, reg. št. 244344, izdala UE Ljub-
ljana. gno-53957

Klančišar Robert, Ulica Jakoba Alešovca
1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10557, izdala UE Kamnik. gnv-53829

Klavora Zvonko, Srednja vas v Bohinju
93, Srednja vas v Bohinju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. S 193880.
gnw-54024

Knežević Zorica, Belska cesta 46, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066306, reg. št. 46110, izdala UE Kranj.
gni-53963

Kocjančič Gabrijela, Dekani 193, Deka-
ni, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
44290, izdala UE Koper. gnf-54016

Konič Lavra, Zalošče 39, Dornberk, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 25596, izdala UE
Nova Gorica. gny-54022

Koprivnik Renato, Močna 5a, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GBH, št. S 1402563, reg. št. 10920.
m-688

Koren Branko, Kunaverjeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
927338, reg. št. 154165, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-54031

Kos Borivoj, Kvedrova cesta 32, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353117, reg. št. 136010, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-53936

Kos Klemen, Drtija 29, Moravče, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. S 1219332, reg.
št. 32657, izdala UE Domžale. gns-53853

Kramberger Branko, Spodnji Žerjavci
22, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovo-
ljenje, kat. BCEGH, št. S 1109167, reg. št.
6182, izdala UE Lenart. m-676

Kukovec Ljubo, Zabovci 51, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20814. gnm-54009

Kumer Marjan, Šmatevž 26, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903247, izdala UE Žalec. gng-53940

Laharnar Katarina, Pečine 51, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S 1461260,
izdala UE Tolmin. gns-54028

Lešnik Miroslav, Trniče 23, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 369591, reg. št. 31840,
izdala UE Maribor. m-690

Lindič Jure, Foersterjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1107563, reg. št. 211884, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-53823

Lobnik Ernest, Vinarska ulica 14 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8801, izdala UE Maribor. m-705

Mali Franci, Zg. Duplje 42, Duplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1091229, reg. št. 28392 - duplikat št 1,
izdala UE Kranj. gnu-53955

Mali Gregor, Mlaka, Golniška cesta 101,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
188476, reg. št. 40332, izdala UE Kranj.
gns-54078

Martinšek Boštjan, Rovte 1, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
6394, izdala UE Logatec. gnq-54030
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Međeši Maja, Liminjanska ulica 4, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11207, izdala UE Piran.
gns-53803

Mervar Slavko, Ratež 64, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35435, iz-
dala UE Novo mesto. gnm-53809

Miklič Jože, Dolenja vas 2, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1101232, reg. št. 4999, izdala UE
Grosuplje. gnz-53921

Mikulič Boštjan, Veršičeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184851, reg. št. 185004, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-54002

Mlinar Boštjan, Ulica Kozjanskega odre-
da 13, Rogaška Slatina, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 19756, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnf-53991

Moharič Marija, Šolska cesta 10, Misli-
nja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1102, izdala UE Slovenj Gradec.
gnp-53806

Mohorič Darko, Rožna 10/a, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
17082, reg. št. 6659, izdala UE Idrija.
gnp-53981

Možina Jožef, Dobravlje 25, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831903, reg. št. 10289, izdala UE Ajdov-
ščina. gng-53865

Muha Robert, Gregorčičeva 28, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 00172605, izdala UE Ilirska Bistrica.
gne-54046

Musek Vesna, Ihan, Breznikova cesta
61/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 584905, reg. št. 174813, izda-
la UE Ljubljana. gnd-53843

Nemec Andrej, Gregorčičeva 21/b, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
438834, reg. št. 82435. m-670

Nemec Ksenija, Miren 41/a, Miren, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 8463, izdala UE
Nova Gorica. gng-54065

Novak Gvido, Travniška 1, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 12880. gnl-53935

Oven Uroš, Zagorica pri Velikem Gabru
16, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1039997, reg. št. 10235,
izdala UE Trebnje. gnh-53789

Ovsenjak Andrej, Mlajtinci 1/a, Morav-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št.
29447. gnm-53934

Papler Jure, Škofjeloška 60, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1404657,
reg. št. 52837, izdala UE Kranj.
gnw-54049

Pavlin Boštjan, Prezrenje 14, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1303731, reg. št. 26353. gnq-53930

Pavuna Milan, Sela pri Dobovi 104, Do-
bova, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3795, izdala UE Brežice. gnw-53824

Peklar Janko, Sv. Trije kralji v Sloven-
skih goricah 13, Benedikt, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGCHDE, reg. št. 5022, izdala
UE Lenart. m-689

Perković Duška, Kolodvorska 13, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7834, izdala UE Črnomelj. gns-53828

Peruš Iztok, Škrilje 67, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1419616, reg. št.
233779, izdala UE Ljubljana. gni-54013

Petrič Branko, Vrhole 11, Zgornja Ložni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
74572. gnx-54023

Pintar Marija, Lutrje 29, Ponikva, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6558,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnc-53919

Pirnat Mija, Drabosnjakova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378182, reg. št. 118242. m-701

Plohl Milan, Hajžar 28, Miklavž pri Or-
možu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7959, izdala UE Ormož. gno-53807

Pogorevc Sonja, Borova vas 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. s
370599, reg. št. 25756, izdala UE Mari-
bor. m-682

Polajžer Anica, Ob žici 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1000138,
reg. št. 208997, izdala UE Ljubljana.
gny-53947

Pulko Zvonko, Selce 19, Lenart v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1275993, reg. št. 4548. m-698

Qiu Bogao, Stara 1, Murska Sobota, voz-
niško dovoljenje, št. 107964. gnc-54044

Rajk Stane, Gabre Loka 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 24068. gnv-54050

Rutar Matej, Na Rojah 5/c, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1380831, izdala UE
Tolmin. gnt-54027

Simončič Anita, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077265, reg. št. 114363, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-53939

Skumavc Zdenka, Pod bresti 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284992, reg. št. 228098, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-53858

Sovdat Borut, Gregorčičeva 34, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9891, izdala UE Izola. gnr-53804

Sovič Sabina, Nad Pristavo 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239466, reg. št. 114799, izdala UE Mari-
bor. m-692

Starc Jana, Prigorica 31, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7788,
izdala UE Ribnica. gni-53788

Stožer Vida, Malečnik 159, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 876762,
reg. št. 69221, izdala UE Maribor. m-683

Strban Petra, Drenov grič 192, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14511,
izdala UE Vrhnika. gnw-53949

Sudarić Katarina, Bertoki, Markova 30,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 42864. gnn-53933

Šakotić Ilija, Brilejeva ulica 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
218214, reg. št. 154620, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-54014

Šarlah Stanislav, Zadobrova 39/c, Ško-
fja vas, vozniško dovoljenje, št. S 881786,
reg. št. 21036. gnb-53920

Ščurk Andrej, Linhartova cesta 92, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586731, reg. št. 193194, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-53801

Šimenc Matjaž, Pristava 16, Mengeš,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 30/2001. gnm-53959

Šket Karmen, Slepa ulica 8, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1128057, reg. št. 110672. m-678

Špan Alojz, Spodnje Gorje 203, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 326968, reg. št. 8018. gnz-54021

Špende Janja, Prihova 28, Nazarje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 29/2001. gnn-53908

Špenko Kočar Jana, Moste 95/a, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16525, izdala UE Kamnik. gne-54067

Šuman Milan, Jurovski dol 59, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6455, izdala UE Lenart. m-691

Tkalec Štefan, Jakčeva ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105344, reg. št. 50389, izdala UE Ljub-
ljana. gne-53842

Toplak Ivan, Juršinci 4/b, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
2497, izdala UE Lenart. gne-54042

Trstenjak Marko, Lucijin breg 26 c, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,, reg.
št. 114195. m-686

Turk Ksenija, Godnje 21/b, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3199, izdala UE Sežana. gnr-53929

Udovič Blaž, Zofke Kvedrove ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 731146, reg. št. 60317, izdala UE
Ljubljana. gnx-53848

Vesel Pavel, Ljubljanska ulica 25/b, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878516, reg. št. 26565. m-677

Vihar Zdenko, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 848130, reg. št. 96256, izdala UE
Ljubljana. gnl-54035

Vrečič Štefan, Kidričevo naselje 2, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 13819, izdala UE Gornja Radgona.
gnb-54045

Zajc Uroš, Pšata 87, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1514498,
reg. št. 33397, izdala UE Domžale.
gnl-53985

Zakšek Marko, Naselje heroja Maroka
9, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1432394, reg. št. 12379. gnu-54076

Zaletelj Anton, Pod hribom 1, Bresterni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
610057, reg. št. 17876, izdala UE Mari-
bor. m-697

Zaverla Jožica, Kavče 14/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1114521, reg. št. 26992, izdala UE Vele-
nje. gny-53797

Zavrl Tatjana, Linhartova 82, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811844, reg. št. 155365, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-54060

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE
Ljubljana, Dunajska 63, preklicuje zavaro-
valne dokumente: zelena karta št.
0666939, S-T-42 št. 771, S-T-42 št. 1335,
S-T-42 št. 2466, S-T-42 št. 2538. Ob-
47994

Andolšek Sašo, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, zavarovalno polico, št. 1678, izda-
la zavarovalnica Adriatic. gnj-53812
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Bašelj Boštjan, Gradnikova ulica 4, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 766437, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d.. gnn-54008

Bašič Bajro, Ig 164, Ig, zavarovalno poli-
co, št. 420477, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnm-53859

Damjanič Poljane Klara, Ob sotočju 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0816175,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnm-54034

DIDAS d.o.o., Kantetova 44, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AVO 751862, za mo-
torno kolo Honda CB 600 F, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. Novo mesto. gnk-54011

Pelc Stanislav, Pri Unionu 7, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 706844. gns-53928

Tekavec Ludvik, Begunje 2/b, Begunje
pri Cerknici, zavarovalno polico, št.
0894224, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnp-53956

Tratnik Barbara, Pusto polje 12, Nazar-
je, zavarovalno polico, št. AO 399113.
gnx-53998

Spričevala

Barle Štefan, Suhadole 4/d, Komenda,
indeks, št. 42258600, izdala Akademija za
likovno umetnost v Ljubljani. gnv-53975

Bauer Sonja, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja šola za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani. gnd-54047

Božijak Joahim, Linhartov trg 15, Ra-
dovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole na Bledu, izdano
leta 1974. gnd-53968

Brecl Zvonko, Zabukovica 146/a, Pet-
rovče, zaključno spričevalo, št. 926 PKMŠ
Štore. gnc-54069

Ćulibrk Danijela, Na jami 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani. gnr-54004

Damjan Janko, Sojerjeva ulica 38, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 1974. gnp-54006

Dasko Robert, Betnavska 28, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Ma-
ribor, izdano leta 1992. m-702

Dečman Nina, Volkmerjeva 24, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj.
gns-54053

Jurič Miha, Ljubljanska 94/b, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1985. m-674

Juršič Peter, Ul. 19. oktobra 19/b, Čr-
nomelj, spričevalo o končani OŠ Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj, št. delo-
vodnika 641/99, izdano leta 1999.
gnv-53979

Kavčič Daša, Podreber 6, Naklo, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Kranju, izdano leta 1995. gnd-53826

Kerin Sonja, Rožna dolina, Cesta IX/26,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje ba-
letne šole, izdano leta 1994. gnb-53820

Kovač Bojan, Nusdorferjeva ulica 11,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola leto izdaje 1999/2000. gns-53832

Koveš Adrijana, Zvezna 2, Murska So-
bota, indeks, št. 71097155, Pravne fakul-
tete. m-700

Krašovec Boštjan, Vrunčeva 37, Celje,
indeks, št. 71091113, izdala Pravna fakul-
teta Maribor. m-681

Kuhar Alexander, Vodovnikova 5a, Slo-
venska Bistrica, spričevalo o zaključnem iz-
pitu SKSMŠ v Mariboru - strojni tehnik, iz-
dano leta 1997. m-699

Latin Danijel, Tomšičeva 4, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ko-
per. gng-53815

Lepoša Damjana, Šalovci 125, Šalovci,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem Maribor, izdano leta 1991/92 in
1993/94. gnp-53931

Lorger Aleš, Špeglova 31, Velenje, spri-
čevalo 1. letnika ŠCV Velenje - elektrikar,
energetik. gni-54088

Marin Sebastijan, Petrovičeva 8, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v
Mariboru-smer elektrotehnik, izdano leta
1999. m-696

Mikuž Davorin, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, indeks, št. 32004566, izdala NTF
v Ljubljani. gnz-53846

Paluc Martina, Strma ulica 2, Spodnji
Duplek, spričevalo 4. letnika Srednje tek-
stilne šole Maribor, izdano leta 1995.
m-675

Perko Ines, Kvedrova cesta 36, Ljublja-
na, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 23/2001. gno-54032

Polanec Peter, Bistriška 69, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT šole, iz-
dano leta 1996. m-706

Rant Jana, Potok 14, Železniki, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije Škofja Loka.
gnk-53811

Ravnik Ivan, Slap 6, Tržič, spričevalo 4.
letnika STŠ Kranj, strojna smer, izdano leta
1973/74. gni-53813

Razboršek Jelka, Zidani most 33/b, Zi-
dani Most, spričevalo 1. in 2. letnika Po-
slovno komercialne šole v Celju, izdano leta
1999 in 2000. gni-54038

Ristić Sladžana, Seidlova 54, Novo me-
sto, spričevalo o končani OŠ Center Novo
mesto, izdano leta 1997. gnf-53816

Seljak Marjan, Starovaška 17, Žiri, ma-
turitetno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le v Škofji Loki, izdano leta 1982.
gns-53953

Senegačnik Andrej, Rove 12, Frankolo-
vo, spričevalo 1. letnika SSŠ Štore.
gnt-53927

Šega Viktorija, B. Kraigherja 23, Kidri-
čevo, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1984. m-689

Šepl Željko, Doljani, Daruvar, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1983.
gne-53942

Štrafela Matej, Valvazorjeva 22, Maribor,
indeks, št. 61088739, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-672

Trklja Nina, Roje 13, Mirna, spričevalo
1. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta
1999. gne-53817

Zmazek Igor, Katreževa pot 31, Ljublja-
na, opravljen izpit za vodenje gostinskega
lokala, izdala OZS leta 1983. gnd-53818

Zovko Vinko, Reboljeva 16, Ljubljana,
indeks, št. 22049820, izdala Fakulteta za
šport. gnv-54075

Ostali preklici

Barle Štefan, Suhadole 4/d, Komenda,
študentsko izkaznico, št. 42258600, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gnt-53977

Berberih Slana Aleksandra, Vrtna 4, Le-
nart v Slov.goricah, delovno knjižico. m-693

Berglez Gorazd, Falska cesta 88, Ruše,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0254267. m-703

Dodič Živa, Bežkova 5, Koper - Capo-
distria, delovno knjižico. gno-53932

Fijavž Helena, Bukovlje 6, Stranice, spri-
čevalo I. letnika Prve gimnazije Maribor, iz-
dano leta 1995. m-694

Gaube Jože, Gradiška 400, Zgornja
Kungota, delovno knjižico. m-687

Gorišek Svetlana, Kidričeva 3, Lendava
- Lendva, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo mInistrstvo za zdravstvo,
leta 1980. gnk-54061

Goršič Klavdija, Gornje Lepovče 3, Ri-
bnica, vozno karto, št. 629, izdal Sap Ljub-
ljana. gng-54015

Hrovat Sebastijan, Sp. trg 39, Vuzenica,
delovno knjižico, št. 14470, serijska št.
A03829986, izdana leta 1997. gni-53913

Kalinger Boris, Tesovnikova ulica 43,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-53790

Kosmač Boštjan, Škrjančevo 5/a, Ra-
domlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1052020. gnr-54033

Sau Edita, Parecag 167, Sečovlje - Sic-
ciole, delovno knjižico. gnl-53810

Stevović Dragoljub, Vodovodna 13, Ko-
zina, delovno knjižico, št. 1059445.
gni-53988

Strauss Robert Fredi, Stojnci 136/a,
Markovci, delovno knjižico. gnl-53814

Strban Petra, Drenov grič 192, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 19792564, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-53950

Turecki Brigita, Lackova cesta 269, Lim-
buš, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pro-
metne šole v Mariboru, izdano leta 1993,
1994. m-684

Verdnik Antonija, Sv. Primož nad Muto
11, Muta, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A za vozilo Seat Cor-
doba 1,4 CLX, št. šasije
VSSZZZ6KZTR241247. gnc-53969

Vršič Marko, Kočevarjeva 6, Maribor,
spričevalo I. letnika Srednje ekonomske šo-
le v Mariboru, izdano leta 1996. m-704

Zupančič Karel, Emonska 12, Ljubljana,
hranilno knjižico št. 001-00-97470/91, iz-
dala Poštna banka Slovenije d.d.
gnv-53850

Žnider Erika, Ješovec 9/b, Šmarje pri
Jelšah, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Republiškem komiteju za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.
gnf-54091
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Pravkar izšlo

PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
z uvodnimi pojasnili mag. Bojana Trnovška

IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA
z uvodnimi pojasnili Nine Gregori

Vladni predstavniki držav članic Evropske unije so določili, da je novi slovenski potni list bordo
rdeče barve. V primerjavi z modrim, s katerim slovenski državljani lahko potujejo po svetu do 5.
avgusta 2002, ima novi potni list 25 zaščitnih elementov, vsi podatki o imetniku potne listine,
vključno s fotografijo in podpisom, pa so lasersko gravirani, tako da bo njihova zloraba bistveno
težja kot s prvimi slovenskimi potnimi listi.
To je le nekaj podatkov iz obširnih uvodnih pojasnil mag. Bojana Trnovška, ki je na Ministrstvu za
notranje zadeve Republike Slovenije zadolžen za izvedbo projektov izdaje novih osebnih izkaznic in
potnih listin. Osebni dokumenti in njihove posebnosti so prikazani tudi v barvni prilogi, kjer so
dvojezično predstavljeni tudi motivi, vtisnjeni na posamezne strani potnega lista.
Zakon o prijavi prebivališča je bil v uradnem listu objavljen februarja 2001, novosti pa podrobno
predstavlja Nina Gregori, Uvodna pojasnila zanimivo začenja z nizanjem podatkov o dvestoletni
zgodovini evidentiranja prebivališča ljudi na slovenskih tleh.

Cena: 4482 SIT z DDV 10551

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

PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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