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Sodni register
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

KOPER
Srg 94/03265
Rg-300087
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03265 z
dne 11. 11. 1998 pod št. vložka
1/02889/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5585589
Firma: KAPITEL, Gradbeništvo, inženiring, posredovanje, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: KAPITEL, d.o.o.,
Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Marušičeva 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Koruza Henrik, izstop
30. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3265/94 z dne
11. 11. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Henrik Koruza iz Ankarana, Kolomban 53.
Srg 2047/98
Rg-301774
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba STALAV COMMERCE, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Postojna, Veliki Otok 344e, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/5574/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov dne 24. 11. 1998.
Družbenika Semenič Renato, Postojna,
Cesta v Staro vas 5 in Blažič Stanislav, Nizozemska, Eindhoven, Bisschop Bekkerslaan 52, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, oziroma da nobenih preostalih obveznosti ni, saj družba ni dejansko
pričela poslovati, družba tudi ni zaposlovala
nobenih delavcev in zato urejanje razmerij z
njimi ni potrebno. Družbenika prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, če bi se izkazalo, da le-te
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obstajajo, in sicer v sorazmerju z dosedanjima poslovnima deležema družbenikov, torej Stanislav Blažič 77,7% in Renato Semenič 22,3%. V razmerju do morebitnih upnikov odgovarjata družbenika za obveznost
solidarno z vsem svojim premoženjem.
Preostalo premoženje družbe, ki obsega denarni vložek v višini 750.000 SIT in
stvarni vložek: kompresor 500 1 SCN v
vrednosti 490.000 SIT in bočno hidravlično
stiskalnico v vrednosti 260.000 SIT, si družbenika razdelita tako, da se od denarnega
vložka v skupni višini 750.000 SIT izplača
Stanislavu Blažiču 77,7%, kar torej znaša
582.750 SIT, Renatu Semeniču pa 22,3%,
kar znaša 167.250 SIT. Stvarni vložek, torej oba navedena stroja, pripadeta v solast
družbenikoma, in sicer Stanislavu Blažiču
77,7% in Renatu Semeniču 22,3%. Ob prodaji strojev, ki se jo skuša doseči čimprej,
pripada kupnina za stroje družbenikoma v
navedenih deležih.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 2. 1999
Srg 94/01332
Rg-301974
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01332 z
dne 3. 2. 1999 pod št. vložka 1/00653/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5285399
Firma: NIANSA, marketing, organizacija in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NIANSA, d.o.o., Piran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Župančičeva 14/III
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šraml Sašo in Setnikar Bojana, izstop 27. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 1332/94 z
dne 3. 2. 1999. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Bojana Setnikar, Portorož, Seča 161 in
Sašo Šraml, Piran, Belokriška 68.
Srg 94/03273
Rg-301975
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03273 z
dne 3. 2. 1999 pod št. vložka 1/03920/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5765811
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Firma: IMS, inženiring, marketing,
šport, Piran, Regentova 24, d.o.o.
Skrajšana firma: IMS, Piran, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Regentova 24
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Vozlič Zdenko, izstop
27. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3273/94 z
dne 3. 2. 1998. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Zdenko Vozlič, Piran, Regentova 24.

KRŠKO
Srg 425/98
Rg-301996
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba TEHNO-AVTO, podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz Pišece,
d.o.o, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 12. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dirnbek Jožef, Pišece 18,
Pišece, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Dirnbek
Jožefa.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 2. 1999

LJUBLJANA
Srg 8623/94
Rg-69
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
NEJA, d.o.o., podjetje za trgovino in
gostinske storitve, Vodiška c. 34, Vodice, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Stran

1874 / Št. 27 / 16. 4. 1999

Ustanoviteljica je Jerneja Merčun, Selo
pri Vodicah 26A, Vodice, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1996
Srg 12390/94
Rg-70
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TEŽ-MA.CO.T., d.o.o. za trgovino, storitve in proizvodnja, Slovenska 58, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 20. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tvornica električnih žarulja, p.o., Folnegovičeva 10, Zagreb, Republika Hrvatska in MA.CO.T., d.o.o., Komenskega 11, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,012.208,30 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1996
Srg 12532/94
Rg-71
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
AMADEUS, avtomatizacija energetskih sistemov, d.o.o., Ljubljana, Levarjeva 93, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Skok Kostja, Celovška
269, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1996
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Srg 12629/94
Rg-72
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
PRVIP, podjetje za proizvodnjo in trgovino na veliko in malo, d.o.o., Medvode, Cesta talcev 20, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Pevec Primož in Pevec
Vinko, oba Medvode, Cesta talcev 20, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 1996
Srg 16938/94
Rg-73
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
BLEND, trgovina in svetovanje, d.o.o.,
Vojkova 77, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Radonjič Nataša, Vojkova 77, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1996
Srg 16956/94
Rg-74
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
PLEKSICO, podjetje za proizvodnjo
in montažo svetlobnih naprav, d.o.o.,
Spodnji Rudnik c. II/16, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Lozinšek Franc, Gosposka 17, Ljubljana in Hacin Igor, Spodnji
Rudnik c. II/16, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 1996
Srg 17545/94
Rg-75
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
BM COMMERCE, trgovsko podjetje in
kooperacija, d.o.o., Bakovniška 24,
Kamnik, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Biserka Močnik, Bakovniška 24, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 1996
Srg 17573/94
Rg-76
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
DOROTEA, storitve, trgovina, d.o.o.,
Viška cesta 49a, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Darja Debevec, Viška
49a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
140.859,50 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje
prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 1996
Srg 19051/94
Rg-77
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ASTRAL, inženiring, gradbeništvo, trgovina, elektronika, d.o.o., Kalingerjeva
1, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
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stopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Malnar Borut, Kalingerjeva 1, Ljubljana, Drobež Vladimir, Mengeš,
Levčeva ul. 15 in Fugina Malnar Ines, Kalingerjeva 15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 21.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelje Malnar Boruta,
Drobež Vladimirja in Fugina Malnar Ines, in
sicer denarna sredstva na vsakega do ene
tretjine, osebni avto Zastava, tip Jugo 45,
Koral, št. šasije VX 1145A0000277368.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1996
Srg 19105/94
Rg-78
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
LIANTA, podjetje za svetovanje, trgovino in inženiring, d.o.o., Brilejeva 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tavželj Lidija in Tavželj
Andrej, ob Brilejeva 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku 8.000
SIT prenese v celoti na Tavželj Lidijo in Tavželj
Andreja, na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 1996
Srg 19161/94
Rg-79
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MANGO, trgovsko podjetje na debelo
in drobno, d.o.o., Mašera Spasičeva 11,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Ljubinka Pivk, Mašera
Spasičeva 11, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 1996
Srg 19206/94
Rg-80
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
BEMI TRADEG, d.o.o., Grablovičeva 26,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Maja Zora Simič Belak, Grablovičeva 26, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Majo Zoro Simič Belak.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 1996
Srg 19262/94
Rg-81
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
INTERKEM, proizvodnja kemičnih izdelkov in trgovina, d.o.o., Titov trg 6,
Kamnik, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Andrej Balantič in Irena
Balantič, oba Ul. Zofke Kvedrove 18,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 1996
Srg 19328/94
Rg-82
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MAKA, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Scopolijeva 1, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Polanc Viktor, Scopolijeva 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Polanc Viktorja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 1996
Srg 19341/94
Rg-83
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
HROPON, podjetje za proizvodnjo lesnih izdelkov in trgovino, d.o.o., Litija,
Cesta Dušana Kvedra 25, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Ponebšek Jure in Hrovat Vanja, oba Ul. Dušana Kvedra 25, Litija,
z ustanovitvenim kapitalom 2.010 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1996
Srg 19101/94
Rg-84
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
RE & MAT, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Pod gozdom VI/14, Grosuplje, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zdenko Omahen, Pod
gozdom VI/14, Grosuplje, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Omahen Zdenko.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 1996
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Srg 263/95
Rg-85
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
BMC-INFO, d.o.o., Ilirska 21, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 16. 1. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Burgar Metka, Ilirska
21, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
4.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 1996
Srg 6594/98
Rg-86
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba GP PAHULJE, gradbeno podjetje, d.o.o., Prigorica 114, Dolenja vas,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 10. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Pahulje Alojzij, Prigorica
114, Dolenja vas, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Pahulje Alojzija.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 1999
Srg 7441/98
Rg-87
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
VIP.ERA, Zobozdravstvo, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c. III 17, reg. št. vl.
1/25260/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu edine družbenice z dne
19. 11. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Tekstor Ana, Rožna dolina cesta III/17, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,850.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Tekstor Ano.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 1999
Srg 14749/94
Rg-88
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba STORM, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Poljanski
nasip 24, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 10. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Ilijana Šuligoj, Ljubljanska cesta 28, Ivančna Gorica in Liljana Salkič, Cesta na Ješah 26/b, Ljubljana-Polje, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici,
vsaki do ene polovice osnovnega kapitala.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 1996
Srg 94/16152
Rg-300665
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16152 z dne 31. 12. 1998 pod št. vložka 1/14560/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5559685
Firma: PAN – TRADING, podjetje za
trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Kočevje, Ljubljanska 17
Skrajšana firma: PAN – TRADING,
d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Ljubljanska 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Panić Dragan, izstop
12. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Panić Dragan, Ljubljanska 17, Kočevje.
Srg 94/15605
Rg-300815
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15605 z dne 16. 12. 1998 pod št. vložka 1/11504/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KORAK, Podjetje za trgovino,
gostinstvo, transport, izvoz uvoz in uslužnostne dejavnosti, d.o.o., Hrastnik

Skrajšana firma: KORAK, d.o.o., Hrastnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1430 Hrastnik, Prapretno 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Božič Zlatka, izstop
25. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 11. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Zlatka Božič, Prapretno 2, Hrastnik.
Srg 94/15642
Rg-300818
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15642 z dne 16. 12. 1998 pod št. vložka 1/07952/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PGP, Računovodsko finančni
inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PGP, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina
Cesta III/16
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanoviteljice: Glavač Maja, Počuča
Zdenka in Pezdir Antonija, izstop 1. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzele Glavič Maja, Metoda Mikuža 16, Ljubljana, Pezdir Antonija, Škrabčeva 14, Ljubljana in Počuča Zdenka, Korpe 4,
Blagovica.
Srg 98/01488
Rg-300976
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01488 z dne 23. 10. 1998 pod št. vložka 1/28736/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5996341
Firma: LUX-DI, MARUŠIČ & CO., Lux
Design, Inženiring, Trženje, Consulting,
d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LUX-DI, Marušič & Co.,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Legatova ulica 19
Ustanovitelja: Marušič Nenad in Pavlič-Marušič Marija, izstop 13. 3. 1998.
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Marušič Nenad in Pavlič-Marušič Marija, oba
Legatova ulica 19, Ljubljana.
Srg 98/00320
Rg-301687
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00320 z dne 27. 1. 1999 pod št. vložka 1/25302/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: LERA PAVLIČ & CO., Tekstilna
in usnjena galanterija, storitve, trgovina
in zastopstvo, d.n.o., Domžale
Skrajšana firma: LERA PAVLIČ & Co.,
d.n.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Količevo 19
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlič Janez, Pavlič Marija
in Zajc Janez, izstop 19. 1. 1998.
Sklep skupščine z dne 19. 1. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Pavlič Janez, Pavlič Marija in Zajc Janez, vsi Količevo 19, Domžale.
Srg 98/02339
Rg-301690
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
93/02339 z dne 29. 1. 1999 pod št. vložka 1/19012/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5874114
Firma: RCN SKOK IN OSTALI, trgovina, proizvodnja, reciklaža, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RCN Skok in ostali,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kurilniška 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Skok Aleksander in Skok
Alojzij, izstop 1. 4. 1998.
Sklep skupščine z dne 1. 4. 1998 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Skok Aleksander, Jarčeva 12, Domžale in Skok Alojzij, Cerkova 9, Ljubljana.
Srg 98/02415
Rg-301691
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02415 z dne 29. 1. 1999 pod št. vložka 1/29326/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 1194593
Firma: NEW LIFE, trgovina, turizem,
svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NEW LIFE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolarjeva 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Elliott Bruce Patrick, Elliott
Laura Gayle, Green Donald Ray in Green
Jodi Lynne, izstop 21. 4. 1998.
Sklep skupščine z dne 21. 4. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Elliot Bruce Patrick in Elliot Laura Gayle,
oba 411 Marion, Denver, ZDA ter Green
Donald Ray in Green Jodi Lynne, oba 318
W. Davies St., Eldridge, ZDA.

Št.

Srg 98/07391
Rg-301762
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07391 z dne 4. 2. 1999 pod št. vložka
1/31383/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve
k družbi VITACEL, d.d., Ljubljana
(1/03188/00) s temile podatki:
Matična št. 5649625
Firma: VIDEM PAPIR, proizvodnja papirja, d.o.o.
Skrajšana firma: VIDEM PAPIR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: VITACEL, d.d., trgovina in
proizvodnja Ljubljana, izstop 31. 12. 1998.
Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi VITACEL, d.d., Ljubljana, vl. št. 1/03188/00),
na podlagi sklepa skupščine in pripojitvene
pogodbe z dne 13. 7. 1998.
Srg 94/08327
Rg-301776
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08327 z dne 17. 12. 1998 pod št. vložka 1/03709/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ECOENERGO, podjetje za termoenergetsko, procesnotehniško in
ekološko svetovanje ter inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 44
Skrajšana firma: ECOENERGO, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 44
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Štubelj Igor in Štubelj Maja, izstop 18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Štubelj Igor, Ljubljana, Dolenjska cesta
34 in Štubelj Maja, Ljubljana, Resljeva 44.
Srg 94/09996
Rg-301778
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09996 z dne 17. 12. 1998 pod št. vložka 1/13953/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MIT LINE, proizvodnja, trgovina, komercialno zastopstvo, marketing,
gostinstvo, posredništvo, storitve, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: MIT LINE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 52
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Igor, izstop 24. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 14. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Oblak Igor, Pod bresti 25, Ljubljana.
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Srg 98/00789
Rg-301780
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00789 z dne 7. 12. 1998 pod št. vložka 1/23865/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: WIMBY TRADE, storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: WIMBY TRADE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratov Učakar 78
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gregorčič Simona, izstop 12. 1. 1998.
Sklep skupščine z dne 12. 1. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Simona Gregorčič, Avčinova ulica št.
10, Ljubljana.
Srg 94/04034
Rg-301927
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04034 z dne 30. 12. 1998 pod št. vložka 1/02043/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo s temile podatki:
Matična št. 5283825
Firma: BELINKA – AVTOMATIZACIJA
PROCESOV, d.o.o., Ljubljana, Zasavska
cesta 95
Skrajšana firma: BELINKA – AVP,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zasavska c. 95
Osnovni kapital: 43.750 SIT
Ustanovitelji: Belinka, Kemična industrija, p.o., Ahačič Iztok in Poteko Edvard, izstop 30. 6. 1997.
Sklep skupščine z dne 30. 6. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo Belinka Holding, d.d., Zasavska c. 95,
Ljubljana, Ahačič Iztok, Veliki vrh pri Šmarju
75, Šmarje-Sap in Poteko Edvard, Ocvirkova 79, Ljubljana-Črnuče.
Srg 98/06047
Rg-301940
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06047 z dne 28. 12. 1998 pod št. vložka 1/20394/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi zaključka
redne likvidacije s temile podatki:
Matična št. 5480574
Firma: BTC, družba za ekonomsko finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, v likvidaciji
Skrajšana firma: BTC Inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 637.961,80 SIT
Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.
Poslovne knjige, knjigovodska dokumenta-
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cija in dokumentacija o likvidacijskem postopku je shranjena pri BTC Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152.
Srg 94/09573
Rg-301997
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09573 z dne 2. 2. 1999 pod št. vložka
1/16179/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: RATIS, d.o.o., Ljubljana, Podjetje za računalniško, trgovinsko in stanovanjsko dejavnost
Skrajšana firma: RATIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Pohorskega bataljona 83
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Koruza Bojan, izstop 23. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Bojan Koruza, Ulica Pohorskega bataljona 83.
Srg 94/17595
Rg-301998
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17595 z dne 2. 2. 1999 pod št.
vložka 1/04654/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TEKSTIL PLAST, proizvodnja,
trgovina in zastopstva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TEKSTIL PLAST,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Martinčeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Stermenszky Bojana, izstop 3. 12. 1998.
Sklep ustanoviteljice z dne 3. 12. 1998
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Bojana Stermenszky, Martinčeva ulica
3, Ljubljana.
Srg 97/03641
Rg-302001
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03641 z dne 2. 2. 1999 pod št. vložka
1/07327/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: M.ANA, d.o.o., Podjetje za trgovinsko in storitveno dejavnost
Skrajšana firma: M.ANA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
C. Dolomitskega odreda 37
Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanoviteljica: Mole Ana, izstop 25. 4.
1997.
Sklep ustanoviteljice z dne 25. 4. 1997
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Ana Mole, Cesta Dolomitskega
odreda 37, Log, Brezovica pri Ljubljani.
Srg 98/05801
Rg-302059
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05801 z dne 28. 12. 1998 pod št. vložka 1/08438/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5420164
Firma: M.V.M., podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 13
Skrajšana firma: M.V.M., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kvedrova 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Berdavs Mitja, izstop
15. 10. 1998.
Sklep skupščine z dne 15. 10. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Berdavs Mitja, Ljubljana, Kvedrova 13.
Srg 98/06291
Rg-302142
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06291 z dne 11. 2. 1999 pod št. vložka 1/05883/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi zaključka redne likvidacije s temile podatki:
Matična št. 5004012
Firma: FROPS, podjetje za finance, računovodstvo, obdelavo podatkov in svetovanje, p.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: FROPS, p.o., Ljubljana – v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Osnovni kapital: 700.000 SIT
Ustanovitelji: TRG, trgovina, p.o., KEG,
trgovina in servis, p.o., VELO, p.o., in Avtoimpex, p.o., izstop 29. 10. 1998.
Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.
Poslovne knjige o likvidacijskem postopku
se hranijo pri Slovenski razvojni družbi,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160.
Srg 98/00674
Rg-302223
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00674 z dne 22. 10. 1998 pod št. vložka 1/05844/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5357942
Firma: RAČUN LASTNINSKIH CERTIFIKATOV, Financiranje privatizacijskih
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Račun lastninskih certifikatov, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, Kotnikova 28, izstop 29. 1. 1998.
Sklep skupščine z dne 29. 1. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, Kotnikova 28.
Srg 97/04638
Rg-302243
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04638 z dne 22. 10. 1998 pod št. vložka 1/28719/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5996457
Firma: GEOSOND, podjetje za specialna temeljenja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GEOSOND, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Brdo 49
Osnovni kapital: 4,800.000 SIT
Ustanovitelji: Geršak Zmago, I.C.O.P.,
SPA, Udine, Gradbeno podjetje Grosuplje,
d.d., Školaris Milan, Kubelj Boris, Kastelic
Alojz, Šimečak Jože, Kolenc Brigita, Samotorčan Ivan, Snoj Roman, Perme Ludvik, Jamnik Janez, Košir Janez, Korošec
Bogdan in Kastelic Brane, izstopili 10. 7.
1997.
Sklep skupščine z dne 10. 7. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Geršak Zmago, Zoisova 4, Kranj;
I.C.O.P, SPA, Udine, Ulica Schioppettino
3, Udine; Gradbeno podjetje Grosuplje,
d.d., Emonska 8, Ljubljana; Školaris Milan,
Vipavska 27, Nova Gorica; Kubelj Boris,
Vodiška cesta 44, Vodice; Kastelic Alojz,
Rimska cesta 1, Šmarje Sap; Šimečak Jože, Ulica bratov Učakar 64, Ljubljana; Kolenc Brigita, Rodetova 8, Grosuplje; Samotorčan Ivan, Podplešivica 83, Notranje Gorice; Snoj Roman, Cesta na Bokalce 45,
Ljubljana; Perme Ludvik, Podlubnik 268,
Škofja Loka; Košir Janez, Stara Vrhnika
147, Vrhnika; Korošec Bogdan, Gabrščkova 99, Ljubljana; Kastelic Brane, Preska 20,
Grosuplje in Jamnik Janez, Mala Ilova gora
10, Videm-Dobrepolje.

MARIBOR
Srg 98/01774
Rg-301276
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01774 z dne 30. 12.
1998 pod št. vložka 1/03738/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
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družbo zaradi pripojitve k družbi Mariborska
livarna Maribor, d.d., s temile podatki:
Matična št.: 5478294
Firma: MLM, aklimat, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Oreško nabrežje 9
Osnovni kapital: 192,116.415,40 SIT
Ustanoviteljica: Mariborska livarna Maribor, d.o.o., izstop 31. 12. 1998.
Dne 30. 12. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi Mariborska
livarna Maribor, d.d., Maribor, Oreško nabrežje 9, vpisani v registrski vložek
1/473-00 pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
Srg 99/00130
Rg-302312
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 99/00130 z dne 4. 2.
1999 pod št. vložka 1/05863/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča zaključek
stečajnega postopka s temile podatki:
Matična št.: 5627095
Firma: BRUTO, podjetje za inženiring
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BRUTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,
Dolnja Počehova 12/a
Osnovni kapital: 1,638.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Igor, izstop 26. 1.
1999.
Dne 4. 2. 1999 je bila družba izbrisana
iz sodnega registra zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 29/98 z dne 18. 12. 1998.

NOVA GORICA
Srg 98/00854
Rg-300328
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00854 z dne 3. 12.
1998 pod št. vložka 1/02238/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča sklep sodišča o začetku in zaključku stečaja in izbris
iz registra s temile podatki:
Firma: RG PLUS, Trgovina na drobno,
d.o.o., Nova Gorica, v stečaju
Skrajšana firma: RG PLUS, d.o.o., Nova Gorica, v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vojkova 61
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelji: Reklam Gorica, p.o., Mirt
Darka, Zadravec Ingrid in Soban Dominik,
izstop 13. 11. 1998.
Sklep tega sodišča št. St 14/96 z dne
13. 11. 1998 o začetku in zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa zaključka stečajnega postopka se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Srg 94/02157
Rg-300338
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02157 z dne 10. 12.
1998 pod št. vložka 1/01866/00 izbrisalo
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iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5528640
Firma: MAISON, Mednarodna trgovina in turizem, Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: MAISON, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Pod Gričem 29
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Brezigar Matej in Ščurk
Igor, izstop 10. 12. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne
23. 12. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Brezigar Matej, Pod Gričem 29,
Nova Gorica in Ščurk Igor, Vetrišče 25,
Nova Gorica.
Srg 96/00513
Rg-300356
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00513 z dne 14. 12.
1998 pod št. vložka 1/00635/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5318963
Firma: TOMAŽIČ, d.o.o., Proizvodno
trgovsko podjetje Vrhpolje 141, Vipava
Skrajšana firma: TOMAŽIČ, d.o.o., Vrhpolje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Vrhpolje 141
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Dušan, izstop
14. 12. 1998.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 2. 9.
1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Tomažič Dušan, Vrhpolje 141,
Vipava.
Srg 94/02108
Rg-300358
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02108 z dne 14. 12.
1998 pod št. vložka 1/00982/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5411769
Firma: IDN, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: IDN, d.o.o., Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Na hribih 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Nanut Igor in Nanut Damjana, izstop 14. 12. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne
27. 12. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
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zela Nanut Igor in Nanut Damjana, oba Na
hribih 1, Tolmin.
Srg 95/00231
Rg-300375
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00231 z dne 28. 12.
1998 pod št. vložka 1/01702/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5493773
Firma: PLUS, d.o.o., Trgovina in storitve Ajdovščina
Skrajšana firma: PLUS, d.o.o., Ajdovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Pot v Žapuže 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rener Aleš, izstop 28. 12.
1998.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 5. 11.
1998 o prenehanju družbe po sklrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Rener Aleš, Pot v Žapuže 2, Ajdovščina.
Srg 99/00001
Rg-301186
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00001 z dne 4. 1.
1999 pod št. vložka 1/03824/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:
Matična št.: 1263676
Firma: PIRJEVEC, Predelava lesa,
d.o.o.
Skrajšana firma: PIRJEVEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5262 Črniče, Vrtovin 27
Osnovni kapital: 77,553.422 SIT
Pripojitev vpisana v sodni register
31. 12. 1998, št. Srg 907/98.
Srg 99/00002
Rg-301187
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00002 z dne 4. 1.
1999 pod št. vložka 1/01594/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:
Matična št.: 5470234
Firma: POLPRIM, Poles primarna,
podjetje za proizvodnjo žaganega lesa,
d.o.o., Kneža
Skrajšana firma: POLPRIM, d.o.o.,
Kneža
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5216 Most na Soči, Kneža 61/a
Osnovni kapital: 13,929.866 SIT
Ustanovitelj: Pirjevec Srečko, izstop
4. 1. 1999.
Pripojitev vpisana v sodni register dne
31. 12. 1998, št. Srg 907/98.
Srg 99/00035
Rg-301220
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00035 z dne 20. 1.
1999 pod št. vložka 1/00044/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča zaključek
stečaja in izbris iz registra s temile podatki:
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Firma: GOSTOL, Goriške strojne tovarne, p.o., Nova Gorica, v stečaju
Skrajšana firma: GOSTOL – p.o., Nova
Gorica, v stečaju
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomajska 37
Ustanovitelj: Gostol, p.o., Nova Gorica,
izstop 20. 1. 1999.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu tega sodišča št. St
14/93 z dne 6. 5. 1998.
Rg-301991
Družba PIDZEUS, Poslovne storitve,
d.o.o., s sedežem Laze 25a, Šempeter
pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1924-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
11. 2. 1999.
Ustanovitelj je Čibej Boris, Laze 25,
Šempeter pri Gorici, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 2. 1999
Srg 98/00870
Rg-302103
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00870 z dne 23. 2.
1999 pod št. vložka 1/03419/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5836506
Firma: VARMAKS, Varovanje, poizvedovanje, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VARMAKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kajuhova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klub Maksa Perca upokojenih delavcev organov za notranje zadeve,
izstop 2. 2. 1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 7. 12.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Klub Maksa Perca upokojenih delavcev
organov za notranje zadeve, Kajuhova 4,
Nova Gorica.
Srg 98/00831
Rg-302104
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00831 z dne 2. 2.
1999 pod št. vložka 1/01446/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zra-
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di prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: ARTIUM, Trgovina in storitve,
d.o.o., Deskle
Skrajšana firma: ARTIUM, d.o.o.,
Deskle
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Deskle, Bevkova 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kragelj Damjan, izstop 2. 2.
1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 19. 11.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Kragelj Damjan, Bevkova 23, Anhovo.
Srg 98/00786
Rg-302105
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00786 z dne 2. 2.
1999 pod št. vložka 1/01561/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5678781
Firma: KOP-KOVINOPLASTIKA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gradbeništvo in zastopanje, d.o.o., Preserje
Skrajšana
firma:
KOP-KOVINOPLASTIKA, d.o.o., Preserje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5295 Branik, Preserje 71
Osnovni kapital: 2,891.955 SIT
Ustanovitelji: Besednjak Boris, izstop
2. 2. 1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 27. 5.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Besednjak Boris, Preserje 71, Branik.
Srg 98/00927
Rg-302111
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00927 z dne 15. 2.
1999 pod št. vložka 1/03109/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5766613
Firma: DOLENC, podjetje za gradbene storitve, d.o.o., Cerkno
Skrajšana firma: DOLENC, d.o.o., Cerkno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5282 Cerkno, Goriška 29
Osnovni kapital: 2,135.682 SIT
Ustanovitelja: Obid Marija in Dolenc Janez, izstop 15. 2. 1999.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne
10. 12. 1998 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Obid Marija in Dolenc Janez, oba Goriška cesta 29, Cerkno.

Rg-302607
Družba ANT-EX, Trgovina in storitve,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Vipavska
126, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2105-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
25. 2. 1999.
Ustanoviteljica je Antonič Božena, Vipavska 126, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 2. 1999

NOVO MESTO
Srg 40/99
Rg-301177
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba PAPEŽ & DAMANI, Podjetje za
trgovino, storitve in turizem, d.n.o., Hinje, Ratje 29, vpisana na reg. vl. št.
1-3643/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Darja Papež in Marjan
Papež, oba Hinje, Ratje 29, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Darjo Papež in Marjana Papeža, v sorazmerju z vloženima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 2. 1999
Srg 42/99
Rg-301178
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MOP, Marketing, organizacija, proizvodnja, d.o.o., Novo mesto, Cesta herojev 62, vpisana na reg. vl. št.
1-624/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 12. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Samo Plaznik, Novo mesto, Cesta herojev 62, z ustanovitvenim ka-
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pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Sama Plaznika, Novo mesto, Cesta herojev 62.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 2. 1999

PTUJ
Srg 73/98
Rg-300733
Družba PROLAND, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Sveti Tomaž 10, reg. št. vl. 1/8723-00, katere ustanovitelj je Meško Anton, Sveti Tomaž 10, Sveti Tomaž, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 10. 3. 1998 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Meško Anton.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 1. 1999
Srg 329/98
Rg-301579
Družba KO & RO, avtošola, nakup, prodaja, izposojanje vozil, servis in transport, d.o.o., Anželova 22, Ptuj, reg. št. vl.
1/2397-00, katere ustanovitelja sta Lah Konrad, Volkmerjeva cesta 11, Ptuj in Lah Roman, Spuhlja 52, Ptuj, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 20. 11. 1998 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Lah Konrad in Lah Roman.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 1. 1999

SLOVENJ GRADEC
Popravek
Srg 380/98
Rg-66
V Uradnem listu RS, št. 9 z dne 13. 2.
1999, stran 801, pod Srg 380/98, se drugi odstavek pravilno glasi: Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom
prevzameta Stres Alenka iz Raven na Koroškem, Čečovje 40a in Petek Anton iz Prevalj, Leše 124.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 3. 1999

Št.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-1/99-08
Ob-2688
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
pravila Sindikata družbe Varnost Kranj,
d.d.
Sedež sindikata je Bleiweisova 4,
Kranj.
Pravila sindikata družbe Varnost Kranj,
d.d., so z dnem izdaje te odločbe, vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
158.
Št. 028-2/99
Ob-2689
Temeljni akt – pravila Sindikata trgovine Slovenije, VICOMA, Leskovškova 4,
Ljubljana, matična številka 1158856, se z
dnem 12. 3. 1999 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana, in je vpisan v evidenci
statutov pod zap. št. 115.
Št. 028-3/99
Ob-2690
Temeljni akt – pravila Sindikata ŽITO
Pekarstvo in testeninarstvo, d.d. Šmartinska 154, Ljubljana, matična številka
1158805, se z dnem 12. 3. 1999 hrani pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana, in je vpisan v
evidenci statutov pod zap. št. 114.
Št. 028-5/99
Ob-2691
Temeljni akt – pravila Sindikata JATA –
Sindikata agroživilstva Slovenije – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Hladilniška pot 34, Ljubljana, matična številka 1158929, se z dnem 15. 3. 1999 hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana, in je
vpisan v evidenci statutov pod zap. št. 116.
Št. 028-4/99
Ob-2692
Pravila sindikata Osnovne šole Milan
Šuštarčič, Ljubljana, Štembalova 2A,
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, sprejeta na zboru članov dne
1. 4. 1993 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana
v evidenco statutov sindikata pod št.
028-4/99 dne 16. 3. 1999.
Št. 007-1/96
Ob-2693
Upravna enota Radovljica z dnem 2. 4.
1999 sprejme v hrambo statut sindikata
družbe, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 96, z nazivom Sindikat
igralniških delavcev Slovenije enota
Bled, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata, z imenom Sindikat igralniških delavcev Slovenije enota Bled, s sedežem
Bled, Cesta svobode 15.
Št. 127-2/99
Ob-2814
Ugotovljeno je, da je Sindikat regije Dolenjskega, Belokranjskega in Posavskega
območja, Neodvisnost – KNSS, Novo mesto, Cvelbarjeva ulica 3,8000 Novo mesto,
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spremenil ime in sedež, tako da se sedaj
glasi: Dolenjska, Belokranjska in Posavska zveza sindikatov – Alternativa, Novo
mesto, Kolodvorska ulica 3, 8000 Novo
mesto ter sprejel nova pravila sindikata z
dne 9. 2. 1999, ki se sprejmejo v hrambo
pri Upravni enoti Novo mesto.
Sprememba imena in sedeža sindikata
je vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 162.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 1/99
R-143
Franc Markuž, roj. 3. 8. 1902 v Nadrožici št. 4, Komen, sin Ferdinanda in Marije,
roj. Pahor, je pogrešan od 21. 4. 1949 (na
predlog Merkuza Giuliana iz Trsta, Via Gregorio Ananian n. 7, Italija, ki ga zastopa
odv. Dušan Železnik, iz Sežane, Pod Sablanico 6).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 3. 1999

Oklici dedičem
D 37/98
R-181
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Počkar Mariji
Frančiški roj. Počkar, roj. 29. 1. 1922 in
umrli 25. 8. 1997 iz Sežane, Ul. Ivana Rozmana 5.
Kot zakoniti dedič po zapustnici bi prišel
med drugimi v poštev tudi sin Počkar Emil,
ki naj bi živel na Švedskem. Ker bivališče
dediča sodišču ni znano, ga le-to s tem
oklicem poziva, da se priglasi naslovnemu
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Prav tako sodišče poziva vse, kar jim
je karkoli znanega o dediču Počkar Emilu,
da to sporočijo naslovnemu sodišču v citiranem roku.
Center za socialno delo je kot skrbnico
za poseben primer postavil Škerlj Mirjam,
socialno delavko na Centru za socialno delo Sežana.
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Po preteku oklicnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in podatkov s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 3. 1999
III D 298/96
R-214
Pred tem sodiščem teče zapuščinski postopek po pok. Poje Anici, rojeni Ćutuk,
hčeri Nikole, rojeni 4. 3. 1937, umrli 8. 1.
1996, nazadnje stanujoči Mihov Štradon
14, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, ki je umrla brez oporoke, usled česa
sledi dedovanje po zakonu.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zapustničina mati Ćutuk Jela in zapustničin
brat, ki se vsi nahajajo neznano kje.
Zapustničina zgoraj navedena dediča in
morebitne druge dediče se poziva, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski, tukajšnjega sodišča priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1998
III D 400/97
R-215
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Pajić Miru, sinu Selima,
rojenem 14. 4. 1939, umrlem 16. 1. 1997,
nazadnje stanujočem Herbersteinova ul. 18,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, ki
je umrl brez oporoke usled česar sledi dedovanje po zakonu. Zakoniti dediči prvega dednega reda so se dedovanju odpovedali, zato
kot zakoniti dediči pridejo v poštev zapustnikovi bratje oziroma sestre za katere se ne ve
ali obstajajo oziroma kje se nahajajo.
Zapustnikove morebitne dediče se poziva, da v roku enega leta od objave oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 1998
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I P 209/98
R-212
To sodišče je po okrožni sodnici Veri
Gams Premerl v pravdni zadevi tožeče
stranke Blaža Stefanije iz Ljubljane, Zelena
pot 14, ki ga zastopa odvetnik Anton Pregelj, zoper tožene stranke Branka Berganta iz Ljubljane, neznanega naslova, Antona
Polaka iz Ljubljane, Petkova ulica 12, ki ga
zastopa trenutno nedosegljiv, Antona Polaka, Ljubljana, Petkova ulica 12, ki ga zastopa pooblaščenka odvetnica Irena Pogačar, Ten tin, d.o.o., Tržaška c. 2, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Plahutnik Silvester in Mediana nepremičnine, Maja
Štefanec, s.p., Stobovska 5, Domžale, ki
jo zastopata pooblaščenka odvetnica Bojana Potočan in prokurist Ogrinc Toni, v
postopku po tožbi zaradi plačila tolarske
protivrednosti 80.000 DEM, dne 2. 4.
1999, izven naroka, na predlog tožeče
stranke sklenilo:
toženki stranki Branku Bergantu se kot
začasni zastopnik postavi Matej Erjavec,
strokovni sodelavec pravdnega oddelka
Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca, dokler ne bo on ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 1999

Amortizacije
N 270/98
R-158
Na predlog predlagateljice Žive Kham,
Ljubljana, Tržaška 22, se uvaja amortizacija
hranilne vloge, št. 010-13-323904/71, odprte pri Ljubljanski banki, Nova Ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
R 302/98
R-51
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Čehajič Sead, Koper, ki ga zastopa odvetnik mag. Josip Rugelj, proti dolžniku Čavkič
Ibro, Lucija, Obala 127, zaradi predloga za
izdajo začasne odredbe sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžnika v tej
zadevi se postavi Niko Varezič, odvetnik iz
Pirana.
Začasni zastopnik dolžnika zastopa z
vsemi pravicami in dolžnostmi zakonitega
zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik osebno ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler skrbstveni organ ne postavi skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 1. 1999

St 6/99-5
S-166
To sodišče je na seji senata dne 6. 4.
1999 pod opr. št. St 6/99 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom EJA,
proizvodnja in prodaja kopalniške in kuhinjske opreme, d.o.o., Novo mesto, Belokranjska 26, Novo mesto se začne in
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
EJA, Proizvodnja in prodaja kopalniške in
kuhinjske opreme, d.o.o., Novo mesto, Belokranjska 26, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 4. 1999

St 2/98
S-167
To sodišče objavlja, v stečajni zadevi
opr. št. St 2/98, nad stečajnim dolžnikom
Železarna Ravne-VIP, vzdrževanje, inženiring in proizvodnja, d.o.o. – v stečaju II. narok za preizkus upniških terjatev,
dne 19. maja 1999 ob 13. uri v sobi številka 38 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 4. 1999
St 35/97-80
S-168
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mikrodok, d.o.o., storitve in trgovina, Ptujska c. 184, Maribor – v stečaju
se v skladu s 99/II členom ZPPSL zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 1999
St 15/99
S-169
To sodišče je s sklepom z dne 6. 4.
1999 pod opr. št. St 15/99 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Indos, Industrija transportnih in hidravličnih strojev, d.d., Ljubljana, Industrijska c. 3.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Elcom, d.o.o., Ivančna Gorica,
– PIT, d.o.o., Trzin,
– Merkur, d.d., Kranj,
– Republika Slovenije, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti,
– Drago Grilc, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 6. 4. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 1999
St 16/99
S-170
To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/99 z dne 1. 4. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Astra FIN, d.o.o.,
Dunajska 47, Ljubljana in ga z istim
sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 1999
St 18/99-18
S-171
To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/99 z dne 2. 4. 1999 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom PIK To-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
varna perila in konfekcije, d.d., Kraljeviča Marka 5, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
2. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ul. 15,
Ljubljana,
3. Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor,
4. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
5. Dušan Škrabl, delavski zaupnik, Kraljeviča Marka 5, Maribor.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Stane Gavez, Cankarjeva 23, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30
dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 2. 4. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 1999
St 68/97
S-172
To sodišče je s sklepom St 68/97 dne
31. 3. 1999 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Avto 2000, Podjetje za avtousluge in trgovino, d.o.o., Vrhnika, Drenov grič 144 – v stečaju, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 1999
St 27/98
S-173
Stečajni postopek nad družbo NITI, trgovina, mednarodni transport in storitve, d.o.o., Ljubljanska 15, Postojna se
začne in se zaradi tega, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka, tudi takoj zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika, to je
tovorno vozilo FAP, tip 1213, letnik 1985,
št. šasije 36700513002591 in št. motorja
36791010003256 se izroči Občini Postojna, in sicer brez prevzema obveznosti za
terjatve stečajnega dolžnika.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 3. 1999
St 12/94-328
S-174
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Opekarna Lendava, d.o.o., Dolga
vas št. 42/b – v stečaju, se stečajni upravitelj Györfi Franc na lastno zahtevo razreši.

Št.

Za stečajnega upravitelja se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob progi
št. 53.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 4. 1999
St 26/98
S-175
V stečajnem postopku zoper stečajnega
dolžnika Steklarna, d.d., Hrpelje, Kozina
– v stečaju, ki ga zastopa stečajni upravitelj
Marko Stokin, bo 2. narok za preizkus terjatev dne 16. 6. 1999 ob 12.30 v sobi št.
153/I.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 4. 1999
St 50/97
S-176
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 50/97 sklep z dne 7. 4. 1999:
I. Stečajni postopek nad dolžnikom: KOVAČ, Podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Celje, Črtomirova 9,
Celje, se zaključi.
II. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: KOVAČ, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Črtomirova 9, Celje, iz sodnega registra.
III. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po tej objavi.
IV. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 4. 1999
St 8/93
S-177
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Promet, d.o.o., Idrija, bo narok za
preizkus terjatev dne 19. 5. 1999 ob 10.
uri v sobi 110/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 4. 1999

Izvršbe in zavarovanja
II. R 45/99
I-137
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Kopra, opr. št. Sv 199/99 z
dne 23. 2. 1999 in sklepa tega sodišča
opr. št. II. R 45/99, zaradi zavarovanja
upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, zarubi nepremičnina
na parceli št. 4953/27, k.o. Portorož, ki v
naravi predstavlja poslovni prostor lociran
v pritličju in nadstropju v izmeri 210,80 m2,
pridobljenem na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene s Splošnim gradbenim
podjetjem Koper, d.d., Koper, overjene pri
notarju v Kopru dne 9. 12. 1998, ov. št.
7473/98.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 3. 1999
R 61/99
I-141
Na podlagi sporazuma strank sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. Sv 179/99, z dne 16. 2. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča z dne 25. 2.
1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice do dolžnikov na podlagi posojil-
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ne pogodbe št. 9279/53, račun št.
420001-403 z dne 15. 2. 1999, v višini
4,300.000 SIT, ki se revalorizira v višini,
rokih in na način določen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah in z obrestno mero 5,2% letno, ki se spreminja z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah za posamezne vrste posojil, depozitov
in hranilnih vlog; terjatev zapade v plačilo
dne 14. 2. 2000, oziroma prej, kot je to
določeno v 2. členu sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini, se
opravi rubež, in sicer nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi – dvosobnega stanovanja v Kopru, Levstikova 3, na parc. št.
430/6 k.o. Semedela, lociran v IV. nadstropju v izmeri 51,05 m2 s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču, na katerem objekt stoji in funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih prostorih, delih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti, ki je last dolžnice Redenšek Emice, kar je razvidno iz kupne pogodbe, sklenjene med njo in podjetjem TOMOS v stečaju dne 28. 9. 1990,
katera je overjena pri Temeljnem sodišču v
Kopru, enoti v Kopru, dne 10. 10. 1999,
opr. št. OV 4040/90.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 3. 1999
In 99/00002
I-144
In 99/00003
Na podlagi sklepov o izvršbi tukajšnjega
sodišča opr. št. In 99/00003 z dne 4. 2.
1999 in In 99/00002 z dne 4. 2. 1999 je
bil dne 1. 3. 1999 opravljen v korist upnika
BIS-TRADE, d.o.o., Slovenske Konjice, Stari trg 12, ki ga zastopa odv. Nečemer Irena
iz Slovenskih Konjic, rubež dvosobnega stanovanja št. 7 in v II. nadstropju, Mestni trg
13, Slovenske Konjice, v izmeri 53,33 m2,
ki se nahaja v stavbi, ki je vpisana pri vl. št.
597, k.o. Konjice, parcelna številka 958 ter
je last dolžnice Obrul Metke, Mestni trg 13,
Slovenske Konjice.
Rubežni zapisnik ima pomen zaznambe
sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljenim stanovanjem, ga poškodovati,
uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo
upnika, sicer stori kaznivo dejanje po
229. členu KZ RS.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 4. 3. 1999
R 79/99
I-148
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod opr. št. SV 137/99, z dne 4. 2.
1999, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upunika do dolžnika na podlagi pogodbe o
reodkupu terjatve, z dne 30. 6. 1998, v
višini 52,185.419 SIT, z rokom plačila
30. 6. 1999 z možnostjo podaljšanja, z
obrestno mero TOM + 9,5% od 12. 12.
1997 do zapadlosti, s tem da obresti in
revalorizacija zapadejo v plačilo v osmih
dneh po ponovnem odkupu terjatve
se opravi rubež nepremičnin dolžnika:
– poslovno stanovanjskega objekta stoječega na parc. št. 1446/2, k.o. Koper,
zgrajen po lokacijski odločbi številka
351-358/88-8 z dne 9. 11. 1988, prostor v približni površini 250 m2, v po-
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slovnem objektu Ogrlica-Koper v PTL in 1.
nadstropju,
– poslovno stanovanjskega objekta stoječega na parc. št. 1460, k.o. Koper, zgrajen
po lokacijskem dovoljenju št. 351-358/88-8
z dne 9. 12. 1988 ter gradbenem dovoljenju
za objekt “B” št. 351-358/88 z dne 7. 7.
1989, prostor v približni površini 24 m2 v 1.
nadstropju in je funkcionalno navezan na poslovni prostor številka 9,
kar podrobneje izhaja iz pogodbe o zagotavljanju sredstev za nakup poslovnega
prostora, v Poslovnem objektu ob Ogrlici-Koper, sklenjene med SOZ Galeb Izola –
TOZD Trženje Inženiring in Interno banko
TIMAV, katerega pravni naslednik je Družba
z omejeno odgovornostjo FIBA, d.o.o., Koper, številka PO-PO3-89 z dne 10. 3. 1989
in kupoprodajne pogodbe za nakup poslovnega prostora v poslovnem objektu ob Ogrlici-Koper sklenjene med SOZ Galeb Izola
– TOZD Trženje Inženiring in Interno banko
TIMAV, katere pravni naslednik je Družba z
omejeno odgovornostjo FIBA, d.o.o., Koper, številka PO-10-89 z dne 10. 11. 1989.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 1999
II R 51/99
I-152
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Koprav, opr. št. SV
142/99 z dne 8. 3. 1999 in sklepa tega
sodišča opr. št. II.R 51/99, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini, zarubi stanovanje
št. 1, dvosobno (2s) tip A, v izmeri 58,90
m2, v pritličju stanovanjskega stolpiča št. 25
in solastnine na skupnih delih in napravah
objekta ter stavbišča in funkcionalnega zemljišča na parc. št. 1967/25 k.o. Izola, kar
vse je zastavni dolžnik pridobil na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 360-03-1/99 z
dne 5. 1. 1999 sklenjene z GIP Stavbenik,
overjene pri notarki v Piranu, ov. št. 450/99
z dne 3. 3. 1999.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 3. 1999
R 17/99
I-177
Na podlagi sporazuma strank v notarskem zapisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane pod opr. št. SV 210/99 z dne 19. 2.
1999, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika LB Leasing, d.o.o., Ljubljana, Trg
republike 3, do dolžnika Marijo in Zvonimira
Radoša iz Ilirske Bistrice, Rozmanova 13/a,
na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. 4848/99 z dne 19. 2. 1999 v višini
720.655,33 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila s pripadki in drugimi pogoji, kot je to
razvidno iz navedene pogodbe, se opravi
rubež nepremičnine dolžnika, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer trisobnega stanovanja v hiši Gubčeva 13 v Ilirski Bistrici,
stoječi na parc. št. 194/1, vpisana v vlož.
št. 888 k.o. Trnovo, ki je last dolžnika Zvonimirja Radoša iz Ilirske Bistrice, Rozmanova 13/a, na podlagi kupoprodajne pogodbe overovljene pri takratnem Temeljnem sodišču v Kopru, enoti v Ilirski Bistrici Ov. št.
I-1314/94 z dne 3. 10. 1994.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 3. 1999
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Kolektivni delovni spori
I Kd 112/99
K-7
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagatelji:
1. Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije, p.p. 4333, Ljubljana,
2. Sindikat carinikov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana,
3. Republiški odbor sindikata delavcev
državnih in družbenih organov Slovenije,
Dalmatinova 4, Ljubljana,
4. FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana,
5. Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Dalmatinova 4, ljubljana,
6. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana,
7. Policijski sindikat Slovenije, Dalmatinova 8, Ljubljana,
8. Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana,
ki jih zastopa odvetnik Dušan Pajk iz Ljubljane
in udeležencem:
Republika Slovenija – Vlada RS, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana,
zaradi ugotovitve kršitve obveznosti in izpolnitve obveznosti zaradi lastniških certifikatov.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dan 22. 4.
1999, ob 9. uri, v sobi št. 8/III Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno
na oglasni deski tega sodišča dne 7. 4. 1999.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 1999

Razpisi
delovnih mest
Preklic
Št. 130-3/99
Ob-2649
Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic preklicuje razpis delovnega mesta
direktorja Podružnice Kranj, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22 dne 2. 4.
1999; Ob-2392.
Agencija RS za plačilni promet

Ob-2652
Svet glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, Emonska 20, razpisuje na
podlagi določil 53. in 144. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96)
delovno mesto
ravnatelja.
Skladno z zakonskimi določili mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– pogoje za učitelja ali za svetovalnega
delavca v glasbeni šoli z visoko izobrazbo,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– imeti naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit oziroma
mora v dveh letih po imenovanju opraviti
ravnateljski izpit.
Kandidati naj pošiljajo prijave na razpis z
dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in programom razvoja šole v naslednjih
letih v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov:
Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, Emonska 20 (oznaka na ovojnici: “za
razpis ravnatelja”).
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik
bo o izbiri sklepal v 30 dneh po končanem
razpisu. Kandidate bomo o izbiri obvestili v
8 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik
Št. 39/99
Ob-2686
Koroški dom starostnikov Dravograd, Črneče 146, razpisuje delovno mesto
vodje gospodarsko-računskega sektorja (reelekcija).
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo višjo ali visoko stopnjo izobrazbe upravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
– 12 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje zakonodaje in predpisov
s področja financ, računovodstva in knjigovodstva ter obvladujejo delo z računalnikom,
– da imajo organizacijske sposobnosti.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v zaprti kuverti z oznako “za razpis” na
naslov zavoda v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o imenovanju
obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Koroški dom starostnikov Dravograd
Ob-2687
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja šola za poštni promet in Višja
šola za telekomunikacije, razpisuje delovno
mesto za
pogodbene sodelavce – predavatelje za izvajanje višješolskih strokovnih
programov izobraževanja Poštni promet in Telekomunikacije.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96 in 23/96), pravilnika o postopku
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Ur. l. RS, št. 17/96), odredbe o izobrazbi
predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.
l. RS, št. 84/98 in št. 81/98) ter kriterijev
za določitev vidnih dosežkov na strokov-
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nem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Vse informacije in potrebno dokumentacijo lahko kandidati dobijo na sedežu Višje
strokovne šole, Ljubljana, Celjska 16, po
tel. 061/13-67-056, 13-67-503, faks
061/13-67-380.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola, Celjska 16,
Ljubljana, s pripisom “predavatelji VSŠ”.
ŠC za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Št. 264
Ob-2698
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
6310 Izola, 066/606-305.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zdravila skupine D v ocenjeni vrednosti ca. 350,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Izola.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: julij 1999.
5. Morebitne druge informacije: telefonska številka naročnika 066/606-430.
Splošna bolnišnica Izola

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

Št. 3505-41/98
Ob-2663
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, faks 069/459-101.

Št.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocena vrednosti del: izgradnja infrastrukture (kanalizacija, ceste) v naselju
Puconci;
ocena
vrednosti
del:
270,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Puconci, 9201 Puconci.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: julij
1999.
Občina Puconci
Št. 20/99
Ob-2697
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, faks
061/731-044.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: prizidek pri
osnovni šoli Jurija Vege, gradbena in
instalacijska dela brez dobave opreme
v višini 170,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Moravče.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 1. 7. 1999.
5.
Občina Moravče
Ob-2752
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, faks 063/483-910.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena
dela in strojna oprema ČN Škofja vas za
4000 PE.
Ocenjena vrednost del je 160,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Škofja vas.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: oktober
1999.
5.
Vodovod - Kanalizacija Celje
Ob-2798
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, faks 13-12-327.
2. Vrsta in obseg del: dokončanje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
vključno z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki za preureditev tiskarne Ljudske pravice v objekt Pravne fakultete v Ljubljani.
Ocenjena vrednost: 1.100,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: predvideni datum objave javnega razpisa:
15. 7. 1999.
5.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-2799
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, faks 13-12-327.
2. Vrsta in obseg del: dobava in montaža opreme.
Ocenjena vrednost: 300,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. Predvideni datum objave javnega razpisa: 15. 8. 1999.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-2820
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
4290 Tržič, faks 064/561-174.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja nove
osnovne šole in večnamenske športne
dvorane v Tržiču, gradbena dela, obrtniška in inštalacijska dela in oprema;
ocenjena vrednost del: 1.000,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Tržič, nogometno
igrišče pod Gradom, k.o., Tržič.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: avgust 1999.
5. Morebitne druge informacije: ni.
Občina Tržič

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek
V javnem razpisu za ultrazvočni aparatdigitalni, Kliničnega centra Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23-24 z
dne 10. 4. 1999, Ob-2547, Št. 284/99
se v 1. točki črta beseda tel.
Uredništvo
Št. 120/99
Ob-2620
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik,
461-578.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-KOPA.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvena oprema za citološki laboratorij po specifikaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: lahko se poteguje le za celoto.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvidoma do konca meseca junija 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec meseca junija.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, Golnik,
Javna naročila (Roman Potočnik).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o virmanskem nakazilu na ŽR št. 51500-603-34158.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 17. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, Golnik, tajništvo uprave, kont. oseba
Ksenija Podržaj, tel. 064/461-122 int. 202.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1999 ob
10. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Golnik-Kopa, Golnik 36, Golnik.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: kot finančno zavarovanje za resnost
ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 5% vrednosti ponudbe.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še 45 dni od datuma odpiranja
ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpisnih pogojih.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 17. 5. 1999
od 12. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena (40%), plačilni rok (20%),
garancijska doba (20%), reference (10%),
tehnična in ergonomska ustreznost opreme
(10%).
15., 16., 17.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Ob-2621
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, Ljubljana, faks 1373-203.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in zamenjava fontan.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: – 16 kosov 41,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Žale, d.o.o., kont. oseba Irena
Kušar, soba št. 11, Med hmeljniki 2, Ljubljana, tel. 13-73-203, faks 13-73-203.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 30. 4. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun št.
50103-601-23974 s pripisom JR/99.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, Ljubljana, v zapečateni kuverti z
oznako Ne odpiraj – ponudba za dobavo in
zamenjavo fontan in številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 ob
9. uri v sejni sobi št. 17, na sedežu naročnika Med hmeljniki 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 7. 5. 1999
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– merilo na podlagi cene – 50 točk
(50%),
– merilo na podlagi roka predplačila –
15 točk (15%),
– merilo na podlagi referenc s področja
del enakih ali podobnim razpisanim delom
– 10 točk (10%),
– merilo na podlagi izvedenih del za naročnika 10 točk (10%),
– merilo na podlagi roka za izvedbo del
15 točk (15%).
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 12. 3. 1999 pod št.
Ob-1676, objava o izidu pa dne 16. 4. 1999.
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana
Št. 362-3/99
Ob-2623
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana, faks 061/178-8144.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški in potrošni material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo v celoti ali samo za posamezne skupine zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze, Langusova 4,
Ljubljana, soba št. 626.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 3. 5. 1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti na naslov Ministrstva za promet in zveze do 8. 5. 1999 do 16. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
pisarniški material 1999. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana, sejna soba,
6. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1,200.000 SIT z veljavnostjo do
izbire ponudnika po tem javnem razpisu.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od objave
javnega razpisa.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, brezplačna dostava na sedež naročnika, dolžina dobavnih rokov, stalna količinska zaloga ponujenega blaga z
možnostjo čimprejšnje dobave, možnost dobave blaga izven specifikacije, s tem da po
vrsti spada v razpisano blago, reference ponudnika, druge ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje g. Šegan, soba št.
626. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 8 dni od
dneva odpiranja ponudb.
16., 17.
Ministrstvo za promet in zveze
Št. 327
Ob-2624
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, javno komunalno podjetje,
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d.d., Strma ulica 8, Maribor faks
062/225-515).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Strma ulica 8, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebno vozilo Audi A6.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se ne morejo potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 30. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8, v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba
št. 39/I).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumnetacija je na voljo do 3. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 6. 5. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti v tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Strma ulica 8, Maribor
(kont. oseba Marija Bračko).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 6. 5.
1999 ob 11. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici
8, Maribor (soba št. 26/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 400.000 SIT z veljavnostjo do 7. 6.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60. dneh
po dobavi in izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 6. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so:

Št.

– ponudbena cena – 50%,
– izpolnjevanje tehničnih zahtev – 20%,
– reference ponudnika – 20%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, možnost kompenzacije) – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom so na voljo vsak delovni dan med 8. in 9.
uro pri Emilu Novaku, inž. tel. 062/225-351)
na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici 8, Maribor.
16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 122/99
Ob-2625
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, Kranj, 064/311-536.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sadje, zelenjava,
5. zmrznjene in konzervirane ribe,
6. jajca,
7. mlevski izdelki in testenine,
8. sirupi in sadni sokovi,
9. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo samo eno ali več
skupin blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
27,670.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. kruh in pekovski izdelki – ca.
8,400.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – ca.
6,100.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki – ca.
3,700.000 SIT,
4. sadje in zelenajva – ca. 3,100.000
SIT,
5. zmrznjene in konzervirane ribe –
ca. 350.000 SIT,
6. jajca – ca. 220.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine – ca.
500.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi – ca.
1,500.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago – ca.
3,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga vsak delovni dan v
času 12 mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se dobi pri ravnatelju
šole vsak delovni dan od 9. do 11. ure na
naslovu Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, Kranj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 1999 do
12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v šoli proti dokazilu o plačilu 10.000
SIT
na
žiro
račun
šole
št.
51500-603-30094 pri Agenciji za plačilni
promet Kranj.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Stražišče
Kranj, Šolska ulica 2, Kranj v zapečatenih
kuvertah, na katerih je napisan poleg naslovnika tudi naslov ponudnika in posebna
oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”. Če posamezni ponudnik pošilja dve ali več variantnih vlog, mora biti vsaka v posebni kuverti.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala 10. 5. 1999,
ob 10. uri v prostorih Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, Kranj.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
2,767.000 SIT v skladu z navodili o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v
postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
73/97). Garancija mora trajati do 30. 6.
1999. V tem času mora ponudnik, ki je
izbran, skleniti z naročnikom pogodbo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja bodo opredeljeni v osnutku pogodbe in
v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,
– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,
– njihovo poslovanje nin predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, njihovo poslovanje ne sme biti s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– so poravnali davke in prispevke, določene z zakonom,
– njihovi vodstveni delavci niso bili v preteklih treh letih pred pričetkom naročila obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
mora predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
– so že opravljali enake storitve (dobavljali meso) kot so predmet naročila (predložiti morajo referenčno listo).

Stran

1888 / Št. 27 / 16. 4. 1999

Drugi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti vložene ponudbe po 6. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri ocenjevanju ponudb, so navedene v razpisni dokumentaciji.
Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
1. cena (čeprav najcenejša ponudba
ni nujno najugodnejša),
2. kvaliteta,
3. dobavni roki,
4. reference o dosedanjem opravljanju enakih storitev,
5. dodatne ugodnosti ponudnika.
Merila pod 1, 2, 3, in 4 so udeležena s
po 23% v vseh merilih, 5. merilo pa s 8%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Marijan Konjar –
ravnatelj šole, tel. 064/311-536.
16., 17.
Osnovna šola Stražišče Kranj
Ob-2622
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320
Velenje,
tel. 063/856-151,
faks. 063/854-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
(b/1): programska oprema za vodenje pisarniškega poslovanja občine po
uredbi o pisarniškem poslovanju in o
dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva (UL RS, št. 72/94 in
spremembe) in navodilu o izvajanju te uredbe, vključno s prenosom obstoječe baze
podatkov v nov sistem;
(b/2): strojna oprema, ki obsega dobavo osebnih računalnikov (12 kom), laserskih omrežnih tiskalnikov (3 kom),
Inkjet tiskalnika A3 (1 kom), eno delovno postajo za izdelavo GIS projektov in
dva skenerja (1 kom A4 in 1 kom A3);
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga in tudi za
posamezne sklope strojne opreme.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,080.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: programska oprema 2,500.000 SIT, računalniki 2,200.000 SIT, laserski tiskalniki
700.000 SIT, tiskalnik A3 130.000 SIT,
postaja 1,300.000 SIT, skener A4 50.000
SIT in skener A3 200.000 SIT.
4. Datum dobave: postopna dobava od
junija 1999 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Glavna pisarna, Karmen Urleb, soba št. 06-podpritličje.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10152 s pripisom “Javni razpis-računalniška oprema”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Glavna pisarna,
Karmen Urlep, soba št. 06-podpritličje;
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 11. uri na Mestni občini Velenje, I. nadstropje, soba št. 27.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
veljavna do 24. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodil o izvrševanju proračuna in
v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
bodo opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki lahko umaknejo ponudbe: 4. 5. 1999 do 11.
ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
(30%), tehnična kvaliteta (30%), stroški servisiranja (15%), garancijski pogoji (10%), odzivni čas (5%) in ugodnosti ponudnika (10%).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Aleksander Štular, univ.dipl.inž.arh.,
Mestna občina Velenje, tel. 063/856-151,
faks 063/854-642, e.mail sandi.stular@velenje.si.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
Mestna občina Velenje
Ob-2645
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/863-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: konstruiranje in izdelava
naslednjih sklopov traka 1200 mm:
– presipno mesto 1200 mm,
– natezalna povratna postaja z natezalnim stolpom,
– avtomatsko močenje premoga na presipnem mestu,
– transportni valji in valjčki,
– rekonstrukcija obstoječega pogona
1200 z vključitvijo diskaste zavore.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
38,000.000 SIT.
(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: 12
tednov po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: strojna dejavnost Pavel Skornšek, univ. dipl. inž.
str., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba
121, tel. 063/853-312 – 1801, faks
063/863-041, e-mail: Pavle.Skornsek@rlv.si.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na žiro račun Premogovnik Velenje, d.d., ŽR št.
52800-601-23430 – virman.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Zdenko Lah, dipl. inž. el., tajništvo g. Laha,
Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 240.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 10. uri, na Premogovnik
Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročnika, navedenim pod 6. točko.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 190/139
Ob-2646
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Črnomelj,
d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, faks 068/53-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: delovno vozilo za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: veljajo samo kompletne ponudbe (šasija +
nadgradnja).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,100.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 7. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
objave razpisa do vključno 30. 4. 1999,
med 7. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 5. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24 (tajništvo).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 1999 ob 10.30, na Javnem podjetju
Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska
cesta 24 (sejna soba).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ocenjene vrednosti blaga, z veljavnostjo do
30. 8. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, definirani v razpisni dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do 7. 5. 1999 do
9. ure, v pisni obliki.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Danilo Vranešič, tel. 068/51-971.
16., 17.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj, d.o.o., Črnomelj
Št. 70/99
Ob-2647
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1,
1117 Ljubljana, tel. 061/573-616.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava prehrambenih izdelkov za šolsko malico in kosila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– olja in izdelki,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– sveže sadje.
Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno skupino blaga izbere več najugodnejših ponudnikov.
(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna letna vrednost naročila je 13,139.260,40 SIT.

Št.

(d) Ocenjena letna vrednost delov naročila, ki se bodo morda oddajali posamično:
– meso in mesni izdelki – 7,567.486,20
SIT,
– ribe in konzervirane ribe – 1,041.300
SIT,
– olja in izdelki – 401.131 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine –
2,265.304 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –
1,090.466,30 SIT,
– sveže sadje – 773.572,90 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 9. 1999, razen v času šolskih počitnic.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1, 1117
Ljubljana, tajništvo šole – Eva Vavpotič, tel.
061/573-616.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva
objave javnega razpisa do 5. 5. 1999, od
11. do 12. ure, razen med 26. 4. 1999 in
30. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno pred dvigom plačati 10.000
SIT na žiro račun 50104-603-52667, sklic
na št. 00 12022-99, odprt pri Agenciji za
plačilni promet Šiška, kar ponudnik dokaže
z virmanom ali splošno položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 5. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in 1 kopiji, zapečateni ovojnici, z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za sukcesivno dobavo prehrambenih artiklov”, osebno na sedežu naročnika do 6. 5.
1999 do 12. ure, v tajništvo šole Evi Vavpotič, ali priporočeno s povratnico po pošti na
naslov Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1,
1117 Ljubljana, ki mora v tajništvo šole prispeti do 6. 5. 1999 do 12. ure. V času šolskih počitnic od 26. 4. 1999 do vključno
2. 5. 1999 ni mogoče ponudbe predložiti
osebno v tajništvu šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 ob 12.30, v zbornici šole, na
naslovu naročnika Osnovna šola Dravlje,
Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 60 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in navodil o izvrševanju proračuna v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja poddobaviteljev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
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ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– so finančno usposobljeni,
– imajo stalno zaposlene ustrezne delavce ter ostale strokovne delavce za izvedbo JN.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 6. 5. 1999
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji – do 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa – prednost imajo ponudniki, ki že dobavljajo blago iz tega razpisa vrtcu ali šoli – do
3 točke,
– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – do 2 točki,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih – do 2 točki,
– lastna proizvodnja oziroma proizvodnja domačega proizvajalca – do 2 točki,
– plačilni pogoji s čim daljšim plačilnim
rokom – do 1 točke,
– posebne ugodnosti ponudnika (super
rabati) – do 1 točke.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1,
1117 Ljubljana, pri vodji šolske prehrane
Špeli Sušnik, tel. 061/573-616, v zvezi s
pravnimi vprašanji pa pri pooblaščenki naročnika odvetnici Jožici Bauman Gašperin,
tel. 061/13-14-096, od 12. do 13. ure, od
20. 4. 1999 dalje.
16.
17. Prvi delno neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 4 z dne 22. 1. 1999, pod št. 11/01-99,
Ob-403, objava o izidu pa dne 16. 4. 1999.
Osnovna šola Dravlje
Št. 091-2-2/99
Ob-2648
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, faks
061/321-755.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
objekti Medicinske fakultete in povezave
med njimi, na območju Vrazovega trga, Zaloške in Korytkove ceste.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: projektiranje, dobava,
montaža in zagon ISDN telefonskih central in pripadajoče opreme ter ureditev
inštalacij in povezav.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: tri
mesece po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana, tel.
061/312-669.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT nakažejo ponudniki s položnico na ŽR
50103-603-41175, sklicna številka 78900.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, prevzemnik tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana, tel. 061/312-669, faks
061/321-755.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Medicinska fakulteta – sejna soba, Vrazov trg 2,
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti, z
veljavnostjo do 23. 7. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 40% v 10 dneh po dobavi opreme, 60% v 30 dneh po inštalaciji
in preizkusu.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno 7. 5.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– tehnična rešitev in kakovost ponudbe,
– ponudbena cena in ostali komercialni
pogoji ter ugodnosti,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je as. mag. Emil Hudomalj, dipl. inž., tel. 061/313-233, e-pošta: Emil.Hudomalj@mf.uni-lj.si, do 4. 5.
1999 do 11. ure.
16., 17.
Medicinska fakulteta
Ob-2699
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor,
Ul.
talcev
9,
Maribor,
062/22-86-585.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Dispanzer za žene, Vošnjakova 4, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ultrazvočni aparat za potrebe obstetricije in ginekologije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
24. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna služba.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.
51800-603-31999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 5. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna služba.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999, ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 10% od vrednosti naročila
oziroma 1,500.000 SIT, veljavnost bančne
garancije do 23. 7. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: možnost obročnega odplačevanja, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in mora izpolnjevati finančno poslovne in tehnične sposobnosti v
skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe: 23. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): celovitost ponudbe in tehnološke značilnosti glede na kvaliteto aparata, servis in reference
dobavitelja – 60%, cena – 30% in plačilni
pogoji – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Irena Mihelič, ek., tel.
22-86-294; razen med 26. 5. 1999 in
30. 5. 1999.
16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor
Št. 96/99
Ob-2701
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica,
Kopališka c. 10, 4240 Radovljica, tel.
064/715-225.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni zavod Radovljica in vrtci:

– Enota Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 25,
– Enota Kamna Gorica, Kamna Gorica
61,
– Enota Kropa, Kropa 98a,
– Enota Lesce, Lesce, Alpska cesta
58a,
– Enota Posavec, Posavec 9, 4244
Podnart,
– Enota Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 12.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava mesa
in mesnih izdelkov:
1. govedina,
2. svinjina,
3. piščanci, purani,
4. teletina,
5. ribe sveže,
6. mleto meso,
7. kosti za juho,
8. jetrca,
9. suho meso,
10. pečenice,
11. krvavice,
12. hrenovke,
13. salama,
14. slanina,
15. šunka,
16. jetrna pašteta,
17. sardine, tune,
18. pašteta,
19. klobase,
20. zaseka,
21. mesni sir.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo samo eno ali več
skupin blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost je ca. 10,840.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sveže meso: govedina, svinjina, teletina, kosti za juho, jetrca, mleto meso, v
vrednosti ca. 5,695.000 SIT,
2. suhomesnati izdelki: suho meso,
slanina, šunka v vrednosti ca. 1,415.000
SIT,
3. pečenice, krvavice, hrenovke, klobase, zaseka, salama, mesni sir, v vrednosti ca. 1,370.000 SIT,
4. konzerve: jetrna pašteta, sardine,
tune, paštete, v vrednosti ca. 620.000 SIT,
5. piščanec, puran, v vrednosti ca.
1,440.000 SIT,
6. sveže ribe, v vrednosti ca.
300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga vsak delovni dan v
času 12 mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se dobi pri ravnateljici
vzgojno-varstvenega zavoda vsak delovni
dan od 8. do 11. ure, na naslovu: Vzgojno-varstveni zavod Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 4. 5. 1999 do
12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda št.
51540-603-31567 pri APP RS, Podružnica Kranj.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vzgojno-varstveni zavod Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica v zapečatenih kuvertah, na katerih je
napisan poleg naslovnika tudi naslov ponudnika in posebna oznaka “Ne odpiraj –
javni razpis”. Če posamezni ponudnik pošilja dve ali več variantnih vlog, mora biti vsaka v posebni kuverti.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala dne 12. 5.
1999, ob 10. uri v prostorih Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,084.000 SIT v skladu z navodili o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v
postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
73/97). Garancija mora trajati do 30. 6.
1999. V tem času mora ponudnik, ki je
izbran, skleniti z naročnikom pogodbo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja bodo opredeljeni v osnutku pogodbe in
v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih obvezno navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjuje formalne delovne in tehnične pogoje in imajo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne
vire, opremo in druge pripomočke, sposobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki bodo
sposobni izvesti pogodbo,
– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,
– njihovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, njihovo poslovanje ne sme biti s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– so poravnali davke in prispevke, določene z zakonom,
– njihovi vodstveni delavci niso bili v preteklih treh letih pred pričetkom naročila obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
mora predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,

Št.

– so že opravljali enake storitve (dobavljali meso) kot so predmet naročila (predložiti morajo referenčno listo).
Drugi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 6. 5.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb, so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
1. cena (čeprav najcenejša ponudba
ni nujno najugodnejša),
2. kvaliteta,
3. dobavni roki,
4. reference o dosedanjem opravljanju enakih storitev,
5. dodatne ugodnosti ponudnika.
Merila pod 1., 2., 3. in 4. so udeležena
s po 23% v vseh merilih, 5. merilo pa s 8%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Francka Kocjan,
ravnateljica zavoda, tel. 064/715-225.
16., 17.
Vzgojno-varstveni zavod Radovljica
Št. 20/99
Ob-2703
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, faks
061/17-84-719.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Novi trg 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava dobava in montaža notranje opreme kabinetov, knjižnic, skupnih prostorov, ZRC SAZU s sanacijo in adaptacijo pridobljenih prostorov v objektu Novi trg 2 v Ljubljani.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko poda tudi ponudbo samo za fiksno ali samo za pomično opremo,
v skladu z navodili v ponudbeni dokumentaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
23,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– fiksna oprema; knjižne police, omare
– 18,500.000 SIT,
– pomična oprema, mize; stoli –
4,500.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
25. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zil
Inženiring, d.d., L jubljana, Kersnikova 10.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na ŽR
50101-601-202477.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 1999 do 11. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zil Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 12. uri, Zil Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, veljavna do
25. 5. 1999 za vsa dela v vrednosti
1,800.000 SIT, oziroma za ponudbo za fiksno opremo v vrednosti 1,400.000 SIT, oziroma za samo pomično opremo v vrednosti
400.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najprej v 60
dneh od dneva računa, izstavljenega na
podlagi izvršenih del.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): celovitost ponudbe, usposobljenost izvajalca,
cena, rok, garancija, podrobnejše je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Pooblaščeni zastopnik naročnika in uporabnika, na podlagi pooblastila naročnika in
pogodbe uporabnika je Zil Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10.
16., 17.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 120-06-450-4/99
Ob-2705
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška
29,
Ljubljana,
tel.061/186-39-00, faks 061/140-31-90.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. skupina – osebno vozilo 1400 ccm,
5 vozil, podrobnejše zahteve so navedene v
ponudbenem predračunu,
2. skupina – kombinirano vozilo za
prevoz oseb in tovora, vozilo bencin 1400
ccm, 5 vozil, podrobnejše zahteve so navedene v ponudbenem predračunu,
3. skupina – terensko vozilo 2000
ccm, 2 vozili, podrobnejše zahteve so navedene v ponudbenem predračunu.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo za
vsako od razpisanih skupin ali za vse razpisane skupine skupaj.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
32,800.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. skupina = 11,500.000 SIT,
2. skupina = 13,500.000 SIT,
3. skupina = 7,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava vozil je predvidena v roku 45 dni po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi predvidoma do 10. 7.
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana, I. nadstropje, soba št.
14, Zdenka Zaletel od ponedeljka do petka
od 8. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 17. 5. 1999 na
podlagi dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
račun št. 50102-603-43480, s sklicem na
št. 3/99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 5.1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, soba 14/I, pri
Zdenki Zaletel.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 5. 1999 ob
14. uri v sejni sobi št. 8/1, na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti.
Rok veljavnosti bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti do vključno 28. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe do 28. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena ponder 0,5, ostali faktorji
ocene ponder 0,5 (garancijski rok – ponder 0,3, rok plačila – ponder 0,3, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku –
ponder 0,4).
Podrobnejša razlaga uporabe meril je v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Perko, dipl. ek., tel. 061/186-39-00.
16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-2722
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Ljubljana, Celovška 160,
tel. 061/159-41-14, faks 061/159-31-22.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Celovška
160.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 27 avtobusov, in sicer:
– 11 zgibnih, nizkopodnih avtobusov
za mestni potniški promet,
– 5 enojnih, nizkopodnih avtobusov
za mestni potniški promet,
– 5 enojnih, standardnih avtobusov
za primestni potniški promet,
– 6 enojnih nadstandardnih avtobusov za primestni potniški promet.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko kandidirajo za dobavo posameznega tipa avtobusa ali za vse razpisane
avtobuse.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
1.055,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– 11 zgibnih, nikopodnih avtobusov za
mestni potniški promet – 570,000.000 SIT,
– 5 enojnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet – 160,000.000 SIT,
– 5 enojnih, standardnih avtobusov za primestni potniški promet – 125,000.000 SIT,
– 6 enojnih nadstandardnih avtobusov za
primestni potniški promet – 200,000.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje do 15. decembra 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. december 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu podjetja LPP, d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljubljana, v tajništvu (kontaktna oseba Ivančan Jelka), II. nadstopje,
soba št. 211.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan, od 9.
do 12. ure, od 19. aprila do 10. maja 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za plačilo je
30.000 SIT. Pri dvigu razpisne dokumentacije morajo ponudniki predložiti potrdilo
o
plačilu
na
žiro
račun
št.
50104-601-25781, z namenom nakazila
“plačilo razpisne dokumentacije” ali potrdilo o plačilu na glavni blagajni JP LPP v III.
nadstropju, Celovška 160.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 24. maja 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti, na naslov: Javno
podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Celovška 160, 1000 Ljubljana ali oddane
osebno v tajništvu JP LPP, Celovška 160 –
II. nadstropje.

Zapečatene ponudbe morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za avtobuse LPP” in številko objave tega
javnega razpisa. Na ovojnici mora biti naveden točen naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. maja
1999 ob 13. uri v sejni sobi podjetja LPP,
d.o.o., Celovška 160, V. nadstropje. Odpiranje vodi predsednica komisije, Boža Hren,
dipl. ek. Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov ki morajo imeti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija (brezpogojna,
plačljiva na prvi poziv) za resnost ponudbe v
znesku 5% vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 31. julija 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od datuma in ure
začetka javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo samo v pisni obliki, na naslov:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Hren Boža.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 48-49 z dne 3. 7. 1998.
17.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Št. 0048-308/32-99
Ob-2723
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za odprodajo rabljenih
vozil, kmetijskih strojev, kmetijskih in drugih
priključkov ter nekurentnega avtomateriala
za avtopark MNZ.
3. (a) Kraj prevzema blaga: Ministrstvo
za notranje zadeve, Uprava skupnih služb,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: odprodaja rabljenih vozil,
kmetijskih strojev, kmetijskih in drugih
priključkov ter nekurentnega avtomateriala za avtopark MNZ, katerih vrsta in količina je razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
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nudniki lahko odkupijo blago, ki je predmet
javnega razpisa v celoti, ne pa posameznih
enot predmeta javnega naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
blaga, ki je predmet javnega razpisa, je po
uradni cenitvi ocenjena v višini 28,608.060
SIT, kar je izklicna cena oziroma najnižja
prodajna cena.
(d)
4. Prevzemni rok: blago mora izvajalec
prevzeti najkasneje v 25 dneh po sklenitvi
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine.
5. Predvideni datum prevzema blaga:
16. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Sektor za materialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Franci Podgrajšek, tel.
061/172-56-63.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 10. do 12. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 1.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-32-99.
Ogled blaga, ki je predmet javnega razpisa, je možen od dneva objave javnega
razpisa do roka za oddajo ponudb, od 10.
do 12. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo, in sicer na Vodovodni 93a, v
Ljubljani, pri Podgrajšek Franciju.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 5. 1999, najkasneje do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti podane
v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki
oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% ocenjene vrednosti, in sicer: način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
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vilka: 61140, ponudniki morajo v ponudbi
priložiti potrdilo o vplačani varščini.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo kupnine je pogoj za prevzem blaga; rok plačila ne sme
biti daljši od 8 dni po sklenitvi pogodbe.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o odprodaji rabljenih: vozil, kmetijskih strojev,
kmetijskih in drugih priključkov ter nekurentnega avtomateriala za avtopark MNZ, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne in fizične osebe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe do zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 40 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
15. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) ustrezen prometni davek ter vse druge dajatve ter stroške v zvezi s prenosom
lastništva plača kupec,
b) ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 7 dni od datuma odpiranja ponudb,
c) varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom pa
brez obresti vrnjena v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.
16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 0048-308/31-99
Ob-2724
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 061/132-51-25, telefaks 061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo tiskovin za
potrebe Policije in upravnih enot RS.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Vodovodna 93a, in
posamezne upravne enote na območju celotne države.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tiskovine za potrebe Policije in upravnih enot, in sicer:
Sklop A – tiskovine za potrebe Policije:
Točke:
A.1 Knjige
A.2 Blok-samokopirni
A.3 Seti
A.4 Ostali obrazci
A.5 PVC ovitki in etuiji
Sklop B – tiskovine za potrebe upravnih
enot:
Točke:
B.1 Knjige
B.2 Blok-samokopirni
B.3 Ostali obrazci
B.4 PVC ovitki
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Orientacijska količina po posameznih artiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede na
dejanske spremembe potreb med letom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko prijavi za dobavo vseh artiklov v celoti (točke od A.1 do A.5 in od B.1
do B.4) ali pa po posameznih točkah. Posameznih artiklov iz posamezne točke ponudniki ne morejo ponuditi.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila za vse točke v celoti
(od A.1 do A.5 in od B.1 do B.4) je
24,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A.1: 950.000 SIT,
A.2: 6,000.000 SIT,
A.3: 6,200.000 SIT,
A.4: 2,600.000 SIT,
A.5: 750.000 SIT,
B.1: 400.000 SIT,
B.2: 1,600.000 SIT,
B.3: 2,900.000 SIT,
B.4: 3,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno za čas 2 let od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dve leti od podpisa pogodbe, predvidoma
do 30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih
služb, Sektor za materialno-tehnične zadeve,
Vodovodna 93a, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Jasna Žigič, tel. 061/172-56-65.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-32-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 5. 1999, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno, na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od skupne
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi tiskovin, v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe in
samostojni podjetniki posamezniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, reference, finančno stanje ponudnika, celovitost ponudbe, kvaliteta in rok
odprave napak.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 50 točk, za rok
dobave 10 točk, za reference 10 točk, za
finančno stanje ponudnika 8 točk, za celovitost ponudbe 7 točk, za kvaliteto 6 točk in
za rok odprave napak 4 točke.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki prejmejo od naročnika ob
dvigu razpisne dokumentacije za nekatere
artikle vzorce za izdelavo, katere morajo vrniti naročniku najkasneje do roka za oddajo
ponudbe.
16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 820/1-99
Ob-2700
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj, faks
(064)226-702.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti poseben list!): nakup računalniške opreme in posodobitev računalniške mreže
točna specifikacija materiala je sestavni del
razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vrste materiala.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 1999.
6. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
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za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 2, 4000 Kranj, tajništvo, tel. (064)
282-623, faks (064) 226-702.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 1999 med
8. in 12. uro po enodnevni predhodni najavi
po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati) 5.000
SIT, z virmanom ali s položnico na ŽR
51500-603-30393.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “ponudba – ne odpiraj” in s številko javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1999 ob
11. uri na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj, pritličje sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti veljavnost
25. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 5. 1999 po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 28. 4. 1999
po faksu številka (064) 226-702. Kontaktna oseba: Janez Petrič.
16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Št. 21/99
Ob-2702
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, faks
061/17-84-719.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Postojna, Titov trg 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava, dobava in montaža
notranje opreme kabinetov, knjižnic,
skupnih prostorov Inštituta za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU v prenovljenem objektu na Titovem trgu 2 v Postojni, na
podlagi projekta notranje opreme, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko poda tudi ponudbo samo za
fiksno ali samo za pomično opremo, v skladu z navodili v ponudbeni dokumentaciji.
(č) Ocenjena vrednost naročila za fiksno
in pomično opremo skupaj je 28,000.000
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– fiksna oprema knjižne police, omare –
20,000.000 SIT,
– pomična oprema, mize, stoli –
8,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave in
montaže: 25. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zil Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na ŽR
50101-601-202477.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zil Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 12. uri, Zil Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, veljavna do
25. 5. 1999, za vsa dela v vrednosti
2,000.000 SIT, oziroma za ponudbo za fiksno opremo v vrednosti 1,600.000 SIT, oziroma za samo pomično opremo v vrednosti
400.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najprej v 60
dneh od dneva računa, izstavljenega na
podlagi izvršenih del.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): celovitost ponudbe, usposobljenost izvajalca,
cena, rok, garancija, podrobnejše je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Pooblaščeni zastopnik naročnika in uporabnika, na podlagi pooblastila naročnika in
pogodbe uporabnika je Zil Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10.
16., 17.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 31/99
Ob-2747
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Mikošičeva 24, 1507 Ljubljana,
faks 061/312-667.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: računalniška oprema
se bo dobavila po lokacijah poslovnih prostorov naročnika po Sloveniji (10 lokacij).
Razdelilnik opreme bo dostavljen izbranemu ponudniku.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je nakup 385 PC delovnih postaj in 14 PC
strežnikov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilno samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik lahko ponudi samo delovne postaje ali samo strežnike ali oboje.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
ca. 145,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 99.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, (tajništvo IC, III. nadstr., soba 345, vsak delovni dan od 10. do 13. ure).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko zahteva do ponedeljka, 3. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za plačilo razpisne dokumentacije mora ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije nakazati 8.000 SIT,
na žiro račun: 50101-609-10542.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do četrtka, 6. 5. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki predložijo ponudbo na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Mikolšičeva 24, 1507 Ljubljana, (tajništvo IC, soba 345, III. nadstr.).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 6. 5. 1999
ob 12. uri v sejni sobi IC, št. 342/ III, v
poslovni stavbi Zavoda na Miklošičevi 24,
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora zavarovati resnost ponudbe
z bančno garancijo na znesek 500.000 SIT
po predlogi iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo do 17. 7. 1999.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ponudnika in finančno – poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika ni posebnih zahtev, ponudnik mora
izpolnjevati pogoje v skladu z zakonodajo in
razpisno dokumentacijo.
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13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od odpiranja
ponudb do podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev javnega naročila najboljšemu
ponudniku so določena po naslednjem točkovnem sistemu:
a) 0 – 25 tč. – cena;

b) 0 – 30 tč. – skladnost s tehničnimi
specifikacijami;
c) 0 – 15 tč. – reference ponudnika;
d) 0 – 10 tč. – dobavni rok;
e) 0 – 10 tč. – plačilni pogoji;
f) 0 – 5 tč. – garancijski rok;
g) 0 – 5 tč. – odzivnost vzdrževalne /
servisne službe v garancijski dobi;
15., 16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 31/99
Ob-2748
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Mikolšičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: programska orodja,
ki so predmet javnega naročila, bodo instalirana na osrednjem računalniku naročnika v
Ljubljani, Miklošičeva 24.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti poseben list!): naročnik želi preko tega javnega naročila z nakupom ali najemom
pridobiti pravico za uporabo naslednje programske opreme:
1. programsko orodje ali niz orodij
za nadzor nad transakcijskim strežnikom IBM CICS.
2. programsko orodje ali niz orodij
za nadzor nad sistemom za upravljanje
z bazo podatkov IBM DB2.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo navedena orodja nabavil ločeno za transakcijski strežnik IBM CICS in za sistem za
upravljanje z bazo podatkov IBM DB2. Vsako
orodje oziroma niz orodij predstavlja svojo
postavko javnega naročila. Ponudniki lahko
oddajo prijavo samo za eno postavko razpisa
ali za obe postavki. Če ponudniki oddajo
prijavo za obe postavki, morata biti prijavljeni
ločeno, tako, da naročnik lahko primerja posamezno postavko z istovrstnimi postavkami
drugih ponudnikov.
(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
vrednost javnega naročila je približno
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava blaga je predvidena v juniju 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave je predviden do 20. junija
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Informacijski center, Mikolšičeva 24, 1507

Ljubljana (tajništvo IC, III. nadstr., soba 345,
vsak delovni dan od 10. do 13.).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 3. maja
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne dokumentacije mora ponudnik nakazati 8.000
SIT na žiro račun: 50101-609-10542.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 5. maja 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: naslov za predložitev ponudb
je: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Mikolšičeva 24,
1507 Ljubljana, (tajništvo IC, soba 345, III.
nadstr.).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. maja
1999 ob 13. v sejni sobi IC, št. 342 v
poslovni stavbi Zavoda na Miklošičevi 24,
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebna bančna garancija na znesek
500.000 SIT po predlogi iz razpisne dokumentacije, veljavna do 10. 7. 1999.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ponudnika in finančno – poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika ni posebnih zahtev, ponudnik mora
izpolnjevati pogoje v skladu z zakonodajo in
razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od odpiranja
ponudb do podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbe se na osnovi meril za dodelitev posameznih naročil ocenjujejo po naslednjem
točkovnem sistemu:

a) prilagojena cena
b) skladnost s tehničnimi specifikacijami
c) tehnična podpora
d) reference ponudnika
e) pogoji financiranja
f) plačilni pogoji (rok za plačilo obveznosti)
15., 16., 17.

maksimalno točk = 30,
maksimalno točk = 40,
maksimalno točk = 10,
maksimalno točk = 10,
maksimalno točk = 5,
maksimalno točk = 5.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
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31/99
Ob-2749
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikošičeva 24, 1507 Ljubljana, faks 061/312-667.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: računalniška oprema se bo dobavila po lokacijah poslovnih prostorov naročnika po Sloveniji (10 lokacij). Razdelilnik opreme bo dostavljen izbranemu ponudniku.
(b) Vrsta in količina blaga: vrsta in količina blaga sta specificirani v prilogi A.
Priloga A
Specifikacija opreme za javni razpis PC-4/99

Količina

Tiskalniki matrični A4
Tiskalnik matrični A3
Zmogljivejši matrični tiskalnik A3
Barvni brizgalni tiskalniki A4
Laserski tiskalniki črno-beli A4
Kvaliteten laserski tiskalniki črno-beli A4 (za potrebe DTP)
Mrežni laserski tiskalnik A3
Mrežni laserski tiskalnik A4
Barvni mrežni laserski tiskalnik A4
Podajalec posameznih listov za LQ-870
Potisni in vlečni traktor neskončnega papirja za LQ-870
Avtomatični podatkovni preklopniki 4-1
Avtomatični podatkovni preklopniki 2-1
MarkNet Token Ring adapter
Barvni scaner A4
IDE CD ROM enota
CD-RW enota
Port replikator za IBM ThinkPad 600
Stojala za računalnike
Napajalnik ThinkPad 600
Spominski moduli za IBM ThinkPad 600
Spominski moduli za IBM ThinkPad 380D in 380ED
Spominski moduli za IBM PC300GL in PC300PL
Analogni PCMCIA modem
Analogni modem – zunanji
Tipkovnica
Miška
Disketna enota
Monitorji 17 palčni
Monitorji 19 palčni
Diski
UPS
Prenosni diski
Prenosni računalnik
Prenosni računalnik z Docking station in monitorjem
Prenosni računalnik s tiskalnikom integriran v kovčku
Hitri rezalnik – trgalnik
Multimedijski projektor
Video konferenca

62
21
3
3
21
1
6
22
3
14
4
5
15
2
13
42
12
9
10
10
25
25
209
11
20
25
16
9
36
11
100
1
5
16
50
3
1
1
1

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik lahko ponudi opremo po
posameznih postavkah priloge A.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je ca. 100,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: datum dobave je junij 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, (tajništvo IC, III. nadstr., soba 345, vsak delovni dan od 10. do
13. ure).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-

tacijo se lahko zahteva do četrtka, 6. 5.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za plačilo razpisne dokumentacije mora ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije nakazati 8.000 SIT,
na žiro račun: 50101-609-10542.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do ponedeljka, 10. 5. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki predložijo ponudbo na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Mikolšičeva 24, 1507 Ljubljana, (tajništvo IC, soba 345, III. nadstr.).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 10. 5.
1999 ob 12. uri v sejni sobi št. 144/I, v
poslovni stavbi Zavoda na Miklošičevi 24,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora zavarovati resnost ponudbe
z bančno garancijo na znesek 500.000 SIT
po predlogi iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo do 17. 7. 1999.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ponudnika in finančno – poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika ni posebnih zahtev, ponudnik mora
izpolnjevati pogoje v skladu z zakonodajo in
razpisno dokumentacijo.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od odpiranja
ponudb do podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev javnega naročila najboljšemu
ponudniku so določena po naslednjem točkovnem sistemu:
a) 0 – 25 tč. – cena;
b) 0 – 30 tč. – skladnost s tehničnimi
specifikacijami;
c) 0 – 15 tč. – reference ponudnika;
d) 0 – 10 tč. – dobavni rok;
e) 0 – 10 tč. – plačilni pogoji;
f) 0 – 5 tč. – garancijski rok;
g) 0 – 5 tč. – odzivnost vzdrževalne/servisne službe v garancijski dobi;
15., 16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 607-2/99-21303
Ob-2754
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064/864-573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: fco Osnovna šola Prežihovega Voranca, C. T. Tomšiča 5, Jesenice.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vgradna in pomična oprema
v novi športni dvorani, v obstoječi telovadnici in pomožnih prostorih, ter
montaža le-te.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo blaga v
celoti.
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave opreme: 15. 6. 1999,
montaža opreme od 29. 7. 1999 do 18. 8.
1999.
5.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Jesenice, Titova 78, soba št. 30, telefon št. 064/831-040.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati proti plačilu do dne
10. 5. 1999.
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c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena za
razpisno dokumentacijo je 20.000 SIT. Znesek je potrebno virmansko nakazati na žiro
račun Občine Jesenice, na številko:
51530-630-50155, sklicevanje na številko
7130071.
7. a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: ponudbe
je potrebno predložiti do dne 10. 5. 1999,
do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1- sprejemna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 10. 5.
1999, ob 12.30, v konferenčni sobi Občine Jesenice, Cesta m. Tita 78, I. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% od vrednosti javnega razpisa.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
60 dni po izstavitvi ustreznega dokumenta v skladu z določili navodila o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96).
11. Zahteva pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku za
odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): vnesi
naknadno, ko bo dogovorjeno: reference
40%, garancija za opremo 30%, cena 20%,
plačilni pogoji 5%, servisiranje po preteku
garancijskega roka 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek za oddajo javnega naročila
se je začel na podlagi 2. točke 4. člena,
zato se bo z izbranim ponudnikom sklenila
pogodba za razpisana dela po sprejetju proračuna. Naročnik si pridržuje tudi pravico
skleniti eventualno manjši obseg del od razpisanih z ozirom na razpoložljiva proračunska sredstva. V tem primeru izbrani ponudnik nima pravice uveljavljati odškodnine zaradi zmanjšanega obsega naročila.
16., 17.
Občina Jesenice
Št. 14/99
Ob-2758
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2,
p.p. 33, 1215 Medvode, 061/611-140.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Medvode,
Ostrovrharjeva 2, Medvode.

Št.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. sveže meso, kunčje meso in mesni
izdelki,
2. jajca, perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa,
3. ribe in ribji izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. slaščičarsko pecivo, trajni in poltrajni pekovski izdelki,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje,
9. domače sadje, sveža zelenjava in
med,
10. južno sadje in suho sadje,
11. sadni sokovi, marmelade in sadne rezine,
12. osnovna in ostala živila ter dodatki jedem.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,641.391 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sveže meso, kunčje meso in mesni
izdelki: 4,483.550 SIT,
2. jajca, perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa: 1,391.490 SIT,
3. ribe in ribji izdelki: 316.852 SIT,
4. kruh
in
pekovsko
pecivo:
1,676.070 SIT,
5. slaščičarsko pecivo, trajni in poltrajni pekovski izdelki: 668.865 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki: 2,482.220
SIT,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: 328.415 SIT,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 319.935 SIT,
9. domače sadje, sveža zelenjava in
med: 1,380.600 SIT,
10. južno sadje in suho sadje:
813.500 SIT,
11. sadni sokovi, marmelade in sadne rezine: 689.765 SIT,
12. osnovna in ostala živila ter dodatki jedem: 2,090.129 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga od 1. 9. 1999 do
31. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode - v računovodstvu vrtca od 8. do
14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo, po enodnevni predhodni najavi po
telefaksu, proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun: 50104-603-403488. Ob prevzemu
dokumentacije je treba predložiti dokazilo o
plačilu.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: 6. 5. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode - računovodstvo vrtca.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 8. uri v prostorih Vrtca Medvode, Ostrovrharjeva 2, Medvode.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 17. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodilom o izvrševanju proračuna, pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– izpolnjujejo s predpisi določene pogoje za opravljanje dejavnosti v katero spada
predmet naročila
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 6. 5. 1999
od 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila,
ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb
in pri izbiri najugodnejše ponudbe, so: cena, celovitost ponudbe, plačilni pogoji in
ostala merila določena z razpisno dokumentacijo. Način uporabe meril:
– cena - 50%,
– celovitost ponudbe - 20%,
– plačilni pogoji - 15%,
– ostala merila določena z razpisno dokumentacijo - 15%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri naročniku: Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2,
1215 Medvode, pri Zdenki Špegu, tel.
061/612-274 ter faks 061/611-140.
16., 17.
Vrtec Medvode
Št. 11/2-124/99
Ob-2760
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
TK 59 (G)M – dimenzij:
– 200×4×0,6 – 19.000 m,
– 250×4×0,6 – 26.000 m,
– 300×4×0,6 – 12.000 m.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
130,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
9. uri.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
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– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2761
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
TK 59 (G)M – dimenzij:
– 350×4×0,6 – 3.000 m,
– 400×4×0,6 – 11.000 m,
– 500×4×0,6 – 5.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
73,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi št.
801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2762
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
A. - TK 59... (G)M – dimenzij:
– 1×4×0,8 – 140.000 m,
– 3×4×0,8 – 120.000 m,
– 5×4×0,8 – 35.000 m,
– 10×4×0,,8 – 28.000 m,
– 15×4×0,8 – 12.000 m,
– 25×4×08 – 21.000 m,
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– 35×4×0,8 – 9.000 m,
– 50×4×0,8 – 9.000 m,
– 75×4×0,8 – 8.000 m,
– 100×4×0,8 – 4.000 m,
– 150×4×0,8 – 8.000 m,
– 200×4×0,8 – 1.000 m,
– 250×4×0,8 – 1.000 m.
B. - TO SM S33... CMAN – dimnezij:
– 6×2 – 44.000 m,
– 6×4 – 2.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
– v celoti,
– samo ad A)
– samo ad B).
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– ad A) 107,000.000 SIT,
– ad B) 20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
9. uri.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2763
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
A. - TK 35 U...M – dimenzij:
– 1×4×0,6 – 350.000 m,
– 3×4×0,6 – 280.000 m,
– 5×4×0,6 – 160.000 m,
– 10×4×0,6 – 58.000 m,
– 15×4×0,6 – 29.000 m,
– 20×4×0,6 – 4.000 m,
– 25×4×0,6 – 4.000 m.
B. - TK 53 U...M – dimnezij:
– 1×4×0,8 – 80.000 m,
– 3×4×0,8 – 120.000 m
– 5×4×0,8 – 60.000 m,
– 10×4×0,8 – 28.000 m,
– 15×4×0,8 – 18.000 m,
– 20×4×0,8 – 4.000 m,
– 25×4×0,8 – 6.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
– v celoti,
– samo ad A)
– samo ad B).
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– ad A) 80,000.000 SIT,
– ad B) 49,000.000 SIT.
(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
9. uri.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja
merila:
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– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2764
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
TO SM 03.... CMAN – dimenzij:
– 6×2 – 70.000 m,
– 6×4 – 180.000 m,
– 6×6 – 40.000 m,
– 6×8 – 55.000 m,
– 6×10 – 4.000 m,
– 6×12 – 12.000 m,
– 8×12 – 14.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
149,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
9. uri.
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Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2765
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
Tk 59...(G)M – dimenzij:
– 100×4×0,6 – 60.000 m,
– 125×4×0,6 – 6.000 m,
– 150×4×0,6 – 40.000 m,
– 175×4×0,6 – 6.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v
celoti.

(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
130,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi št.
801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
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– komisija bo upoštevala naslednja merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2766
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
TK 59...(G)M – dimenzij:
– 15×4×0,6 – 80.000 m,
– 25×4×0,6 – 95.000 m,
– 35×4×0,6 – 55.000 m,
– 50×4×0,6 – 76.000 m,
– 75×4×0,6 – 60.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
148,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi št.
801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob 9. uri.
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Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2767
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
TK 59...(G)M – dimenzij:
– 1×4×0,6 – 660.000 m,
– 3×4×0,6 – 750.000 m,
– 5×4×0,6 – 220.000 m,
– 10×4×0,6 – 150.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v
celoti.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi št.
801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
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– komisija bo upoštevala naslednja
merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2768
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:
TK 59...(G)M – dimenzij:
– 1×4×0,4 – 3.000 m,
– 3×4×0,4 – 2.000 m,
– 5×4×0,4 – 14.000 m,
– 10×4×0,4 – 24.000 m,
– 15×4×0,4 – 12.000 m,
– 25×4×0,4 – 18.000 m,
– 35×4×0,4 – 6.000 m,
– 50×4×0,4 – 14.000 m,
– 75×4×0,4 – 5.000 m,
– 100×4×0,4 – 12.000 m,
– 150×4×0,4 – 9.000 m,
– 200×4×0,4 – 5.000 m,
– 250×4×0,4 –8.000 m,
– 300×4×0,4 – 3.000 m.
– 350×4×0,4 – 1.000 m,
– 400×4×0,4 – 1.500 m,
– 500×4×0,4 – 6.000 m,
– 600×4×0,4 – 4.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: dobavitelj
se lahko poteguje za naročilo: v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
85,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi št.
801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja
merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-2769
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega kabla:

A. - TK 53 U...M – dimenzij:
– 1×4×0,6 – 350.000 m,
– 3×4×0,6 – 280.000 m,
– 5×4×0,6 – 160.000 m,
– 10×4×0,6 – 58.000 m,
– 15×4×0,6 – 29.000 m,
– 20×4×0,6 – 4.000 m,
– 25×4×0,6 – 4.000 m,
B. - TK 53 U...M – dimnezij:
– 1×4×0,8 – 80.000 m,
– 3×4×0,8 – 120.000 m,
– 5×4×0,8 –60.000 m,
– 10×4×0,8 – 28.000 m,
– 15×4×0,8 – 18.000 m,
– 20×4×0,8 – 4.000 m,
– 25×4×0,8 – 6.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
– v celoti,
– samo od A)
– samo ad B).
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– ad A) 80,000.000 SIT,
– ad B) 49,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v 12 mesecih po podpisu pogodbe, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo od 19. 4.
1999 do 23. 4. 1999 ter od 3. 5. 1999 do
24. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do
24. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite ali oddate
na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., vložišče, Cigaletova 15, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 v sobi št.
801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov. Za zastopanje morajo imeti pisna
pooblastila.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
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cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave, ki je obenem tudi datum
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
– cena – 80 točk,
– rok prve dobave po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– izkušnje na področju dobave na odpoklic – 5 točk,
– ISO standard dobavitelja – 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano javno naročilo razdeli med dva ponudnika.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 81-33
Ob-2784
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 061/174-27-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava optičnih merilnih
transformatorjev s pripadajočo zaščito
in terminalom vodenja za 400 kV zvezno polje RTP Maribor (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na naslovu
naročnika).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
38,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za obratovanje,
soba 407, kont. oseba Sara Ravš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

Št.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 12.30 pri naročniku, sejna
soba 40/IV (nasproti dvigala).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– obrazec “ponudba”,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
(datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet sodne preiskave, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– izjavo o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skupna ponudbena cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jh kontaktna oseba naročnika
Kostja Skok, tel. 174-27-50.
16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-2800
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za šolstvo in šport s soinvestitorji, 1000 Ljubljana, Župančičeva 6,
tel. telefaksa: 13-12-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. a) Kraj opremljanja: FDV in VUŠ Ljubljana.
b) Vrsta in količina opreme: vgradnja
opreme.
– akustične obloge,
– lesene obloge,
– kovinske obloge;
skladno s projektom opreme, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nudit vso razpisano opremo.
č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
70,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum pričetka del: 1. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideno dokončanje del: v 45-ih dneh
po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, Ljubljana v V. nadstropju soba št. 511 pri Krampelj Majdi.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki zahtevajo do 26. 4.
1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik mora pred dvigom
razpisne dokumentacije plačati 55.000 SIT
na žiro račun 50105-601-11966.
Ob dvigu razpisne dokumentacije predložiti potrjen virman o izvršenem plačilu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. ure dne 17. 5. 1999 (prispelost ponudbe).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe predložiti na
naslov pooblaščenca investitorja: LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana Vurnikova 2, soba
511.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
komisija bo prispele ponudbe odprla dne
17. 5. 1999 ob 11. uri v prostorih investitorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Trubarjeva 5, v sejni sobi III. nadstropja.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini
6,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 93
dni od dneva odpiranja ponudb.

Stran

1904 / Št. 27 / 16. 4. 1999

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik s sofinanserji. Način plačevanja
z roki določen v podobi kot obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupna ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni
izvajalec (dobavitelj) z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v
ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovanje in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti,
– da so zmožni dobaviti in montirati razpisano opremo v razpisanih rokih,
– da izpolnjujejo vse druge pogoje določene v razpisni dokumentaciji,
– kadrovska zasedba in opremljenost,
– bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnji dve leti.
13. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. Člen ZJN):
– ponujena cena: do 77 točk,
– reference z dosedanjimi izkušnjami pri
opremi tovrstnih objektov: do 10 točk,
– rok izvedbe po razpisnih pogojih:
10 točk,
za vsakih 5 dni pred razpisanim rokom po 3 točke,
– garancija po zakonu o obligacijah:
3 točke,
za vsakih 90 dni podaljšanje garancije po 3 točke.
Način izračuna bo opredeljen v razpisnih
pogojih.
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov
bo najvišji seštevek vseh točk. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.
15. Morebitne druge informacije dobijo
ponudniki pri kontaktni osebi Janezu Jerebu ali Janezu Pušu vsak dan od 7.30 do
9. ure od 3. 5. do 7. 5. 1999, tel. št.
133-62-52, faks: 319-245. Možen bo tudi
ogled stavbe, ki se bo opremljala.
16. Datum predhodne objave namere
o naročilu: Ur. l. RS, št. 37 z dne 15. 5.
1998.
Ministrstvo za šolstvo
in šport s soinvestitorji
Ob-2801
1. Naročnik: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, faks 061/215-516.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 4 Compaq strežniki,
– dodatni diski za Compaq strežnike,
– 1 SQL server licenca.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
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nik se lahko poteguje samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
21. 6. 1999.
5. Predviden datum zaključka dobave:
do 21. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
10.000 SIT na ŽR: 50100-611-0060015,
sklicna št. 27099.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 5. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 240.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
31. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od skrajnega roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na elektronski naslov razpis.nt@bsi.si.
16., 17.
Banka Slovenije
Ob-2806
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Duplek, Korenska c. 31, 2241
Sp. Duplek, tel. 062/681-455, faks
062/681-390.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: OŠ Duplek, Korenska c. 31, Sp. Duplek in podružnica vrtca:
1. Vrtec Zg. Duplek, Zg. Duplek 8d, Zg.
Duplek.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. ribe, konzervirane ribe, zmrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje,
3. kruh, pekovski, slaščičarski izdelki, keksi,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. žita, mlevski izdelki in testenine,
7. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sveže sadje in zelenjava –
1,500.000 SIT,
2. ribe, konzervirane ribe, zmrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje –
700.000 SIT,
3. kruh, pekovski, slaščičarski izdelki, keksi – 1,602.000 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki –
1,900.000 SIT,
5. meso in mesni izdelki – 3,500.000
SIT,
6. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,200.000 SIT,
7. ostalo prehrambeno blago –
3,598.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Duplek, Korenska c. 31, 2241 Sp. Duplek
– v tajništvu šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun št. 51800-603-30372.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Duplek, Korenska c. 31,
2241 Sp. Duplek “Ponudba – Ne odpiraj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 12. uri v prostorih OŠ Duplek, Korenska c. 31, Sp. Duplek.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe.
Bančna garancija mora biti veljavna do
30. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 5. 1999 do
12. ure.
14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ Duplek, Korenska c. 31, Sp. Duplek pri Nadi Žmak, tel. 062/681-455, faks
062/681-390.
16., 17.
OŠ Duplek Spodnji Duplek
Ob-2811
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Toplarniška 19, faks
061/446-480.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., (TE-TOL),
Toplarniška 19.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobave in storitve za projekt “Rekonstrukcija in razširitev 110 kV
stikališča TE-TOL”:
– paket VN oprema – 110 kV kabli in
kabelski zaključki;
– paket SN oprema – dva transformatorja 1000 kV in pripadajoča stikalna bloka
(10 kV, 6,3 kV) s kabli in kabelskim razvodom;
– paket NN oprema – 0,4 kV razdelilci,
enosmerni razvodi s pripadajočimi usmerniškimi in razsmerniškimi napravami ter AKU
baterije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi dobave in storitve v
okviru samo enega paketa ali poljubne kombinacije paketov.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 280 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– paket VN oprema – 150 mio SIT,
– paket SN oprema – 40 mio SIT,
– paket NN oprema – 90 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– paket VN oprema – marec 2000,
– paket SN oprema – april 2000,
– paket NN oprema – junij 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., tajništvo razvojnega sektorja, 1000 Ljubljana,
Toplarniška 19.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 20. aprila do
vključno 23. aprila 1999 od 10. do 12. ure
z dokazilom o plačilu.

Št.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
TE-TOL št. 50103-601-16504.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. maj 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o., tajništvo razvojnega sektorja, 1000 Ljubljana, Toplarniška 19.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. maj 1999 ob 10. uri v veliki sejni sobi
TE-TO Ljubljana, Ljubljana, Toplarniška 19.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od skupne ponudbene
cene. Naročnik bo ponudnikom vrnil bančno garancijo po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom odnosno ob izteku roka
njene veljavnosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidni iz razpisne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: razvidne iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 7. 1999 (45
dni od odpiranja ponudb).
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): razvidna iz razpisne dokumentacije za posamezne pakete.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 62 z dne 11. 9 1998.
17.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-2830
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Onkološki inštitut, Zaloška 2, 1000
Ljubljana, telefaks 061/132-10-76.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– RTG aparat za slikanje dojk, 1 kos
– temnica – day light, 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi katerokoli razpisano
opremo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
23,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
konca junija 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Onokoliški inštitut, nabavna služba, Zaloška 5,
tel. 061/131-72-76, faks 061/132-10-76.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo
na žiro račun: Onkološki inštitut,
50103-603-45793.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Onkološki inštitut, nabavna
služba, Zaloška 5, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 1999 ob 10. uri, na Onkološkem inštitutu, Zaloška cesta 2, Ljubljana, velika sejna soba v stavbi C.
9., 10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.
14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
daje na podlagi pisnih vprašanj Marinka Zadel, dipl. ek., Onkološki inštitut, nabavna
služba, Zaloška 5, Ljubljana, tel.
061/131-72-76, faks 061/132-10-76.
16., 17.
Onkološki inštitut
Št. 2610/99
Ob-2831
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme za zavarovanje del in ovir na avtomobilski cesti.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo popolne ponudbe.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 3. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalogom za prenos na ŽR 50105-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 5. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 308 - tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti do 20. 7. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne
pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje dejavnosti, v okviru predmeta javnega naročila, da je denarno likviden, da ni
pod prisilno upravo ali v stečaju, da ima
poslovne izkušnje iz predmeta javnega naročila.
Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 17. 5. 1999 do
17. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, kvaliteta priloženih vzorcev, reference, garancija, druge ugodnosti.
Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve, ki bodo naročniku priporočeno posredovane po pošti
do 4. 5. 1999.
Morebitne druge informacije o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu naročnika ali po tel. 159-87-57 Brane Bizjan, inž.
16., 17.
Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Ob-2832
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po skupinah.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo naj-
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manj 10% vrst blaga iz posamezne skupine
oziroma podskupine. Proizvajalci se lahko
potebujejo za naročilo lastnih izdelkov ne
glede na odstotek vrst blaga iz podskupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
60,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– 1. skupina: meso, mesni izdelki ter
ribe in morski sadeži: 25,500.000 SIT,
– 2. skupina: sadje in zelenjava ter njihovi izdelki: 10,000.000 SIT,
– 3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
jajca ter maščobe rastlinskega izvora:
11,000.000 SIT,
– 4. skupina: kruh, žita, mlevski in pekarski izdelki: 9,000.000 SIT,
– 5. skupina: sladkor, med, kavovine,
čaji, začimbe, pijače, koncentrati in ostala
živila: 4,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno 12 mesecev.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: ponudniki lahko dvignejo
dokumentacijo na naslovu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, pri Alenki Vodopivec, tel.
066/462-212, faks 066/527-185, I. nadstropje nad dvorano v začasnih prostorih
uprave.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 7. do 15. ure do 30. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun Ortopedske
bolnišnice
Valdoltra,
št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-212, faks 066/527-185.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. skupina: 17. 5. 1999 ob 10. uri,
2. skupina: 17. 5. 1999 ob 12. uri,
3. skupina: 18. 5. 1999 ob 9. uri,
4. skupina: 18. 5. 1999 ob 11. uri,
5. skupina: 18. 5. 1999 ob 13. uri
v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v zdravniški posvetovalnici, I. nadstropje v diagnostičnem
centru.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je priloga k razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 7.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev,
– popolnost ponudbe,
– kakovost,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri naročniku in drugje,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ob približno enakovredni ponudbeni ceni ima prednost ponudnik z ugodnejšimi referencami in morebitnimi drugimi ponujenimi ugodnostmi.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Lilijana Vouk, univ. dipl. inž. tehnol., Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 066/462-252, telefaks
066/527-185.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.
16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-2838
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj, tel.
068/52-675, faks 068/51-290.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj in Vrtec Čardak, Čardak 1, 8340 Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
I. kruh in pekovsko pecivo,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. sadje in zelenjava,
IV. meso in mesni izdelki,
V. perutnina in perutninski izdelki,
VI. ribe in ribji izdelki,
VII. jajca,
VIII. žita, mlevski izdelki in testenine,
IX. splošno prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za del (skupino) zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,150.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. kruh in pekovsko pecivo – 1,400.000
SIT,
II. mleko in mlečni izdelki – 1,500.000
SIT,
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III. sadje in zelenjava – 2,500.000 SIT,
IV. meso in mesni izdelki – 5,000.000
SIT,
V. perutnina in perutninski izdelki –
1,000.000 SIT,
VI. ribe in ribji izdelki – 300.000 SIT,
VII. jajca – 250.000 SIT,
VIII. žita, mlevski izdelki in testenine –
200.000 SIT,
IX. splošno prehrambeno blago –
3,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave v letu 1999 in delno v letu
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva
18/b, 8340 Črnomelj, kontaktna oseba
Dragica Valenčič, tel. 068/52-672, faks
068/51-290 vsak dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 5. 1999 do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
n a voljo proti plačilu 6.000 SIT na žiro
račun št. 52110-603-33215.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 5. 1999 do 11. ure,
prevzemnica Karmen Ambrožič.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih Vrtca
Oton Župančič Črnomelj, Kidričeva 18/b,
8340 Črnomelj.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 10. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodilo o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj, z možnostjo sodelovanja podizvajalec, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz
40. člena ZJN.
13. Datum, do katerega lahko ponudniki umaknejo ponudbe, jo dopolnijo ali zamenjajo: 6. 5. 1999 do 8. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju javnega razpisa – 5 točk,
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– lastna proizvodnja – 4 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj, pri ravnateljici Dragici Valenčič, tel. 068/52-675.
16., 17.
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Ob-2841
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10,
Slovenska Bistrica, telefaks 062/814-853.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava pisarniškega materiala:
– mape, papir, beležke, zvezki, obrazci,
kuverte,
– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji
in ostali potrošni material,
– pisala (flomastri, kemični svinčniki,
svinčniki, ipd.),
– računalniški material (tonerji, diskete,
ipd.),
– fotokopiranje, tiskanje, vezava,
– koledarji, žigi, vizitke in drugi material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje (sodeluje) za dobavo blaga v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Slovenska
Bistrica, Kolodvorska c. 10, 2310 Slovenska Bistrica, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 15. maja 1999,
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. maja 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je mogoče poslati
po pošti ali jo predložiti osebno na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310
Slovenska Bistrica. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni pisemski ovojnici in označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za pisarniški material” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
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Ponudba pa je veljavna, če je prispela
pravočasno v skladu z zahtevami razpisa.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 18. maja
1999 ob 11. uri v prostorih načelnice Upravne enote Slovenska Bistrica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora finančno
zavarovati ponudbo z bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% orientacijske
vrednosti javnega naročila za celoto ali za
posamezno skupino, z veljavnostjo do
31. 8. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku 30 dni po opravljeni
dobavi blaga v skladišče naročnika.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudba mora vsebovati naslov ponudnika,
dokazilo o registraciji, dobavne roke in naročeni material, jamstvo za kvalitetno ponudbo, tehnično in propagandno gradivo za
ponujeni material.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kvaliteta, cena, dobavni roki, način dobave –
način in roki plačila.
Nepravilno, netočno ali nepopolno izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo naročnik upošteval pri ocenjevanju
ponudb za izbiro ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 062/814-856 ali
061/751-906.
16., 17.
Upravna enota Slovenska Bistrica
Št. 2/99
Ob-2842
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, 061/13-12-082,
061/13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (fco ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrteči inštrumenti, potrošni in drobni material v zobozdravstveni
ordinaciji, potrošni in drobni material v
zobni tehniki, potrošni material v ortodontiji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
1. podskupina: vrteči inštrumenti (najmanj 100% razpisanih vrst blaga),
2. podskupina: potrošni material v zobozdravstveni ordinaciji (najmanj 100% razpisanih vrst blaga),
3. podskupina: potrošni material v
zobni tehniki (najmanj 100% razpisanih vrst
blaga),
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4. podskupina: potrošni material v
ortodontiji (najmanj 100% razpisanih vrst
blaga),
5. podskupina: drobni inventar v zobni ordinaciji in zobni tehniki (najmanj 100%
razpisanih vrst blaga).
Za podskupino lahko naročnik izbere dva
dobavitelja.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
130,200.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. podskupina: 8,800.000 SIT letno,
2. podskupina: 57,000.000 SIT
letno,
3. podskupina: 59,500.000 SIT
letno,
4. podskupina: 2,100.000 SIT letno,
5. podskupina: 2,800.000 SIT letno,
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 7. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 3. 5. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni račun številka 50101-603-48587, sklicna
številka 32-280-86, model 02.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 5. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba”, za JR-2/99.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od letne orientacijske
vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za pravne osebe (gospodarske družbe)
sodno overjeno dokazilo o registraciji; potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije; lastna izjava, da
proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost; za pravne osebe obrazec
BON 1 in BON 2 oziroma BON 3 ter za
samostojne podjetnike davčna napoved z
bilanco stanja in uspeha in potrdilo o po-
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ravnanih davkih in prispevkih, določenih z
zakonom ter potrdilo o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu v zadnjih treh
mesecih; izjava ponudnika, da lahko zagotovi letne količine za najmanj 100% razpisanih vrst blaga iz vseh petih podskupin;
potrdilo, da v preteklih treh letih pred pričetkom oddaje javnega naročila njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem; izpolnjen obrazec o referencah ponudnika;
izjava ponudnika o plačilnih pogojih; izjava
ponudnika o odzivnem času; izjava, v kateri ponudnik navede, s katerimi certifikati o
kakovosti poslovanja in kakovosti blaga razpolaga; bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od letne orientacijske
vrednosti ponudbe za podskupine; izjava
banke, da bo ponudnik pridobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe; izjava ponudnika o morebitnih dodatnih ugodnostih v obliki blagovnih rabatov
ali finančnih popustov, izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, ki je priloga razpisne
dokumentacije; izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 17. 5. 1999
po 10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 47%,
– kvaliteta – 25%,
– reference ponudnika – 20%,
– boniteta ponudnika – 5%,
– celovitost ponudbe – 3%,
– podrobnejša razlaga meril je v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, dipl. ek.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 01135
Ob-2822
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, nabava 449-23-02, faks 062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko razloženo po pošti navedeni na naročilnici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 335 elektronskih
tehtnic.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
80,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v letu 1999 po posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,

tel. 062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 10. uri,III. nadstropje uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 enako 0 v preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6. mesecih ni
bil blokiran,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da je priložena izjava, da elektronska
tehtnica zagotavlja vsem tehničnim kriterijem iz obrazca “Ponudba”,
– vsi ponudniki morajo k ponudbi priložiti vzorec ponujene tehtnice z vso opremo in
dokumentacijo za testiranje funkcij do roka
oddaje ponudbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30 točk,
– ocena strokovne komisije 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 5. 5. 1999.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 12. 1998 pod
št. 85-86, objava o izidu pa dne preklica
sklepa 16. 4. 1999.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Razveljavitev
Št. 8/6-45/14-99
Ob-2826
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, razveljavlja postopek oddaje
javnega naročila za objekt IX2 Maribor–Tezno: električni stikalni bloki in instalacija, diesel električni agregat, projektna in tehnična
dokumentacija, ki je bil objavljen v Ur. l. RS,
št. 87-90/98 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9122.
Telekom Slovenije, d.d.
Preklic
Preklicujemo javni razpis za tlakovanje
poti Žal, objavljen v Uradnem listu RS, št.
14 z dne 12. 3. 1999, pod številko
Ob-1675.
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana
Popravek
Št. 110-1/93
Ob-2837
V javnem razpisu Ministrstva za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, za oddajo gradbenih del brez
omejitev
rekonstrukcije
ceste
R2-428/1249 Ljubno–Luče od km 8.010
do km 9.560 objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999 se:
– prvi odstavek 8. točke pravilno glasi:
8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Rekonstrukcija ceste R2-428/1249 Ljubno–
Luče od km 8.010 do km 9.560.” – J.V.
– 11. točka pravilno glasi:
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik
bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
Direkcija RS za ceste
Št. 35295-5/99
Ob-2626
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tišina, Občinska uprava,
kont. oseba Franc Adanič, 9251 Tišina, tel.
46-650, faks 46-650.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Petanjci, Tišina, Tropovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-

Št.

nja primarnega vodovoda ob magistralni cesti G1/3 odsek Petanjci - Tišina Tropovci.
Ocenjena vrednost del: 85,000.000
SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanje del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999,
dokončanje del po fazah.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občinska uprava Občine Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina - tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10 dni po
objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51900-630-76022.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. dan po objavi do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. dan po objavi ob 15. uri, Občina Tišina,
Tišina 4,9251 Tišina, sejna soba, I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri.
najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika
d.d. ali d.o.o. ali s.p. Finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. dan po objavi.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference 50, cena po enoti mere 30, kvaliteta
(reklamacije za izvedena dela) 20.
16., 17., 18.
Občina Tišina
Št. 35205-4/99
Ob-2848
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tišina, Občinska uprava,
kont. oseba Franc Adanič, 9251 Tišina, tel.
46-650, faks 46-650.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Petanjci, Tišina, Tropovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacije odpadnih voda ob ma-
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gistralni cesti G1/3 odsek Petanjci - Tišina - Tropovci.
Ocenjena vrednost del: 134,000.000
SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanje del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999,
dokončanje del po fazah.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občinska uprava Občine Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina - tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51900-630-76022.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. dan po objavi do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. dan po objavi ob 14. uri, Občina Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina, sejna soba, I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika
d.d. ali d.o.o. ali s.p. Finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. dan po objavi.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference 50, cena po enoti mere 30, kvaliteta
(reklamacije za izvedena dela) 20.
16., 17., 18.
Občina Tišina
Ob-2627
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Univerza v Mariboru, pooblaščeni predstavniki naročnikov: Protech, d.d., Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5/V, tel. 062/2300-101,
faks 062/232-555.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Univerzitetna stavba
v Mariboru, Slomškov trg 15.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
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predmet javnega dela: gradbeno obrtniška
dela.
Navedba vsebine: izvedba 2. etape
gradbeno obrtniških del v okviru projekta prenove Univerzitetne stavbe v
Mariboru na Slomškovem trgu 15, ki
obsegajo:
– GO 2/1 mizarska dela,
– GO 2/2 parketarska dela,
– GO 2/3 teracerska dela,
– GO 2/4 keramičarska dela,
– GO 2/5 kamnoseška dela,
– GO 2/6 slikopleskarska dela,
– S3 izvedba strojnih instalacij – 3. faza,
– FR restavriranje fresk.
Orientacijska vrednost naročil: 120 mio
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok začetka in
dokončanja del: junij 1999–september
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Protech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5/V,
pri Romani Goljat, tel. 062/2300-185.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 19. 4. 1999 od
10. ure, do 24. 4. 1999, med 10. in 14.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, plačljivih z virmanom na
žiro račun št. 51800-601-64451.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. maja 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Protech, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5/V, 2000 Maribor.
Ponudbe morajo biti kompletne in
predložene ločeno za vsako vrsto del
posebej v zapečatenih kuvertah in označene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. maja 1999
ob 10. uri, v veliki sejni sobi podjetja Protech, d.d. Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnimi pooblastili.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo v višini 5% od ponudbene cene, z veljavnostjo do 15. 6.
1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedena dela bodo plačana v roku 60 dni
po potrditvi mesečnih situacij.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: ponudniki morajo predložiti
ustrezno dokumentacijo za opravljanje to-
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vrstnih del, kar je navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora veljati do 15. 6. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– reference za podobna dela,
– poznavanje objekta in izvedbenih kriterijev avtorja,
– finančna boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti.
Podrobnejši opis kriterijev je sestavni del
razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dobijo na gradbišču USM, Slomškov trg 15,
Maribor,
Miloš
Goričan,
tel.
062/23-00-193.
17., 18.
Protech, d.d.
Ob-2628
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Golnik, 064/461-578.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova citološkega laboratorija (gradbena-obrtniška-instalacijska dela), ocenjena vrednost celote je 8,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: dela se oddajo
kot celota.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
maj 1999, dokončanje del do 15. julija
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Bolnišnica Golnik-KOPA, uprava bolnišnice, Roman Potočnik, tel. 064/461-122,
int. 210.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem
nakazilu
na
ŽR
št.
51500-603-34158.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave, Ksenija Podržaj, tel.
064/461-122, int. 202.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 5.
1999 ob 12. uri, v sejni sobi na upravi
Bolnišnice Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204
Golnik.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: kot finančno zavarovanje za resnost
ponudbe mora ponudnik predložiti bančno
garancijo v višini 5% vrednosti ponudbe.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še 45 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas od podpisa
pogodbe do realizacije obnove.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v splošnih in posebnih razpisnih pogojih naročnika.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 17. 5. 1999
od 12. ure dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (40%), plačilni pogoji (10%), čas
izvedbe (20%), reference (20%), druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podajata jih dr. Izidor Kern, tel.
064/461-122, int. 550 in Roman Potočnik, tel. 064/461-122, int. 210.
17., 18.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Ob-2629
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, 1001 Ljubljana, p. p. 4251,
061/334-033.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Naklo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: poslovna stavba in laboratorij Naklo. Gradbeno obrtna instalacijska dela, v ocenjeni
vrednosti 112 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 1999
do 1. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 40.000 SIT, z virmanom na ŽR št.
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50130-603-401 296, pred dvigom dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana – tajništvo zavoda.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999 ob 10. uri, Veterinarski zavod
Slovenije, Cesta v Mestni log 51a.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: znesek garancije za resnost ponudbe 10% ponudbene vrednosti, za čas 3
mesece.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: z mesečnimi situacijami v valuti plačila
60 dni.
12., 13.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 5. 1999 po
8. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji (cena (60%),
rok (15%), usposobljenost (15%), reference (10%)).
16., 17., 18.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 403-95/99
Ob-2661
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, Juršinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvjalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Juršinci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnovitvena dela na odsekih lokalnih cest in
javnih potreb na demografgskem območju Občine Juršinci.
Orientacijska vrednost: 19,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: v enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok plačila:
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja: 30 delovnih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, Juršinci.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 4. 1999 do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmanski nalog;
Občina
Juršinci
ŽR
52400-630-20743.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 1999 do 12. ure.

Št.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Juršinci, Juršinci
3/b, Juršici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 12. uri, Občina Juršinci,
Juršinci 3/b.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 10% od vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v poglavju 10 razpisne dokumentacije, katero prevzame vsaki ponudnik.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 5. 1999 do
12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji – 10%,
– ostale ugodnosti – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od
pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov.
17., 18.
Občina Juršinci
Št. 2.0.-1000/99
Ob-2662
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Prešnica–Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba sanacije flišnega pobočja na progi
Prešnica–Koper, odsek Črnotiči–Hrastovlje, v km 8+800/9+000 in
9+300/9+400.
Ocenjena vrednost del: 5,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko poleg ponudbe, ki je v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije, ponudijo tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisanih del je 2 meseca – julij–
avgust 1999.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice d.d., Infrastruktura, Služba za gradbeno dejavnost, Oddelek za
spodnji ustroj, Kolodvorska 11, Ljubljana,
kontaktna oseba je Zvezdana Dolenc, tel.
061/29-14-586.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. 4. 1999
do 3. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 11. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
(soba 205).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska 11, steklena dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
obvezno predložena bančna garancija v višini 10% ocenjene razpisane vrednosti in mora
veljati do poteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS (UR. l. RS, št. 5/96, 78/97, 31/98,
34/98), navodili o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 1/98) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža ter način uporabe meril bo naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Zvezdani Dolenec.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura
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Št. 24/99
Ob-2707
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48,
p.p. 2, Železniki, faks 064/60-00-020.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Železniki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja prvega dela vročevoda za daljinsko ogrevanje naselja Dašnica iz
preizoliranih cevi od fiksne točke 01
do odcepnega objekta II.
Ocenjena vrednost skupnih del:
40,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
3 mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja
Loka, kont. osba Ana Gregorc, tel.
064/656-090, faks 064/424-117.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 4. 1999 vsak
delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro račun 51510-601-11191.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 od 12.30 na naslovu: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, sejna soba – medetaža.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe
2,000.000 SIT (5% od orientacijske vrednosti del) z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po 11. 5. 1999
po 12.30.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro so določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
najkasneje do 31. 5. 1999.
17., 18.
Občina Železniki
Ob-2708
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Občine Celje,
Trg Celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Celje, celjski Stari
grad.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izvajanje programa javnih del za leto
1999 na lokaciji celjski Stari grad,
koordiniranje vseh potrebnih del na izvedbi programa javnih del.
Na leto 4,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti sestavljena po razpisni dokumentaciji v
primeru variantnih predlogov se jo dopolni
s posebno prilogo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 12 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad Občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, Celje, kont. oseba Hren Tatjana,
tel. 063/481-511, faks 063/481-512.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo je možno zahtevati od 19. 4. 1999
do vključno 23. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5,000.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
50700-652-25505, sklic na št. 00 185, za
razpisno dokumentacijo za celjski Stari grad.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: v tajništvo Stanovanjskega sklada občine Celje, soba št. 2, Trg
Celjskih knezov 8, Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 9.30 v sejni sobi Stanovanjskega sklada, soba št. 13, Trg Celjskih
knezov 8, Celje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: akcept ali bančna garancija v vrednosti
1% od ponujenih del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: v razpisni dokumentaciji, po opravljenih delih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok, plačilni pogoji. Najustreznejša ponudba posameznega merila ima
najvišji rang.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: delo se oddaja na podlagi plana
MOC Celje za izvajanje javnih del in na
podlagi ustreznih zakonov, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Stanovanjski sklad občine Celje
Ob-2725
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kuzma, Kuzma 24, Kuzma, tel. 069/55-201, 069/55-350, faks
069/55-201.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Kuzma, območja naselij Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Trdkova in Dolič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
– obnova (preplastitev) lokalne ceste LC 197010 Domajinci–Motovilci–
Gornji Slaveči–Kuzma na odseku Gornji Slaveči–Kuzma od profila št. 4 do
profila št. 48 v dolžini 2.900 m (dograditev spodnjega ustroja, naprava
zgornjega ustroja, ureditev banikin, brežin
in naprav za odvodnjavanje, ureditev
cestnih priključkov do dvorišč in asfalterska dela) – cena vrednosti del
25,000.000 SIT,
– obnova javne poti JP 697310 Dolič–Kuglašov breg v dolžini 800 m
(spodnji ustroj, odvodnjavanje, zgornji ustroj in asfalterska dela) – ocena vrednosti
del 8,000.000 SIT,
– obnova lokalne ceste LC 197140
Trdkova–Glocova graba v dolžini 900
m (spodnji ustroj, odvodnjavanje, zgornji
ustroj in asfalterska dela) – ocena vrednosti del 9,000.000 SIT,
– obnova javne poti JP 697070 Matjaševci – proti Heindleru v dolžini
1.400 m (spodnji ustroj, odvodnjavanje,
zgornji ustroj in asfalterska dela) – ocena
vrednosti del 14,000.000 SIT,
– obnova lokalne ceste LC 197040
Kuzma – stari mejni prehod Kuzma v
dolžini 710 m (spodnji ustroj, odvodnjavanje, zgornji ustroj in asfalterska dela) –
ocena vrednosti del 7,000.000 SIT,
– obnova javne poti JP 698170 Gornji Slaveči– skozi Bekeš v dolžini
1.100 m (spodnji ustroj, odvodnjavanje,
zgornji ustroj in asfalterska dela) – ocena
vrednosti del 11,000.000 SIT.
Ocenjena
vrednost
del
skupaj:
74,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko
kandidirajo za celotno javno naročilo ali po
objektih.
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(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 1999, dokončanje del oktober 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kuzma, Kuzma 24, Kuzma, kont. oseba Matiš Milan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do petka 30. 4. 1999
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmanski nalog,
Občina
Kuzma,
št.
ŽR
51900-630-76059.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 5. 1999 do 8.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kuzma, Kuzma 24, Kuzma, ali osebno na Občinski
urad občine Kuzma, Kuzma 24, s pripisom
“Ne odpiraj – javni razpis – obnova cest”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 1999 ob 10. uri, Občina Kuzma, Kuzma 24, Kuzma, sejna soba.
10., 11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: po razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najugodnejša cena ponudbe, plačilni pogoji
in reference ter po razpisni dokumentaciji.
Ponudba z najnižjo ceno ni nujno, da je
tudi najugodnejša.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe, zaradi finančnih ali drugih razlogov.
17., 18.
Občina Kuzma
Ob-2714
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/485-000, faks 063/481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trnoveljska c. 2 Celje, kompleks Prevozništvo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: zunanja ureditev – izdelava zgornjega
ustroja in asfaltiranje na kompleksu
Prevozništvo.
Ocenjena vrednost je 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Št.

Sklad za razvoj obrti in podjetništva, Trg
Celjskih kenzov 8, kont. oseba g. Dobnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50700-652-25489 za JN.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Sklad za razvoj obrti in
podjetništva, Trg Celjskih knezov 8, Celje,
pisarna št. 16.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 12.30 v sejni sobi št. 13
Sklada za razvoj obrti in podjetništva, Trg
celjskih knezov 8, Celje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: akcept ali bančna garancija 3% od vrednosti ponujenih del.
11. Glavni pogoji glede financiranja
in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference, ponudbena cena, plačilni pogoji,
predložene garancije, rok izvedbe.
Najugodnejša ponudba posameznega
merila ima najvišji rang.
16., 17., 18.
Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje
Št. 56/99
Ob-2740
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, tel. 067/571-393.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zagorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacije v vasi Zagorje, kanal A I. faza, ocenjena skupna vrednost
del: 25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 1999 in dokončanje del: september
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, tel.
067/571-609, faks 067/571-393, kontaktna oseba Ivan Čeligoj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 4. 1999
do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, s položnico
ali virmanskim nalogom na ŽR Občine Pivka št. 52200-630-61033.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 1999 do 8.30.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, s pripisom: “Ne odpiraj” –
ponudba za izgradnjo kanalizacije Zagorje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 4. 1999 ob 9. uri, Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka (sejna soba).
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačila po začasnih mesečnih situacijah v roku do 60 dni od dneva izstavitve
situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo v okviru razpisanih del in razpoložljivih finančnih sredstvih.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: registracija po zakonu o graditvi objektov in zakona o gospodarskih družbah.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kompletnost ponudbe, ponudbena cena, reference, strokovna usposobljenost ponudnika, garancijski roki, morebitne ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe, ki ima najnižjo ceno, temveč prosto
presojo o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z merili. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni v roku 5 dni po odpiranju ponudb.
17., 18.
Občina Pivka
Št. 360-01-3/99
Ob-2741
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, faks
067/280-700.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Postojna.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izdelava skupne kotlarne na ekstra lahko kurilno olje in sistema centralnega
ogrevanja v več stanovanjskih objektih
v Postojni Ljubljanska ul. 7, Ul. 1. maja
14, Ul. 1. maja 16 in Ul. 1. maja 18, s
pridobitvijo projektne dokumentacije,
soglasij, dovoljenj pristojnih organov za
izvedbo del.
Ocenjena vrednost del je 10,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja del je
predvidena v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: po-
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nudnik mora za navedena dela pridobiti
projektno dokumentacijo, potrebna soglasja ter dovoljenja pristojnih organov za izvedbo del.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti izdelana po zahtevah razpisne dokumentacije, variantne ponudbe niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna, tel. 067/280-785, faks
067/280-780, kontaktna oseba: Brigita
Kidrič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave razpisa vsak delovni dan med 8. in
15. uro, do vključno 30. 4. 1999 do 14.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico, na ŽR Stanovanjskega sklada, št. 52200-652-62004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do petka 7. 5.
1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna,
pisarna št. 6. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene s pripisom “Ponudba –
ne odpiraj”, z navedbo predmeta javnega
naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek 7. 5. 1999 ob 14. uri na naslovu:
Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 6.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti del in rokom veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: skladno z določili posebnih razpisnih
pogojev.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izbrani ponudnik skene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančne, poslovne in tehnične sposobnosti po odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97 in 63/97).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka
za oddajo ponudb.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – (35 točk),
– reference ponudnika – (15 točk),
– garancijski rok za izvedena dela – (15
točk),
– rok izvedbe – (15 točk),
– ugodnejši plačilni pogoji – (10 točk),
– ostale ugodnosti – (10 točk).
Največje število točk je 100. Najcenejši
ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Najugodnejša ponudba je tista, ki zbere
največje število točk.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega naročila: ponudniki
bodo o izidu javnega naročila obveščeni
najkasneje do 28. 5. 1999.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu:
Stanovanjski sklad Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna, pri Brigiti Kidrič, tel.
067/280-785.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o javnem naročilu ni bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
16 z dne dne 19. 3. 1999, Ob-1845.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Št. 19/98
Ob-2742
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uršulinski samostan Mekinje, Polčeva pot 10, Kamnik, tel. 061/817-207,
faks 061/817-421.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb z javnim razpisom.
3. Kraj izvedbe del: Uršulinski samostan
v Mekinjah.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija, sanacija temeljev in zidov,
obnova fasade v atriju, rekonstrukcija
dela ostrešja, krovska in kleparska dela ter obnova električnih in vodovodnih
instalacij v adaptiranem delu.
Orientacijska
vrednost
del
je
10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
pričetek del maja 1999. leta, rok dokončanja pa julija 1999. leta.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri Mariji Dular ali Karmen
Ocepek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
19. aprila, vsak dan od 9. do 12. ure, 8
dni od te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o pla-

čilu 15.000 SIT nevračljivega zneska na ŽR
50100-620-133 05 1310119-800503.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do srede, 12.
maja 1999 ob 12. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Uršulinski samostan
Mekinje, Polčeva pot 10, Kamnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, na hrbtni strani pa mora biti naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih Uršulinskega samostana v Mekinjah v četrtek, dne 13. maja 1999 ob 10. uri.
Ponudniki bodo obveščeni o izzidu razpisa v 8 dneh po datumu odpiranja.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik bo plačeval opravljena dela
na podlagi izstavljenih mesečnih situacij po
dinamiki nakazovanja sredstev v strani Ministrstva za kulturo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki so lahko
samo d.d. ali d.o.o.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe 30 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– rok dokončanja,
– finančne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– garancijski rok.
16., 17., 18.
Uršulinski samostan Mekinje
Kamnik
Ob-2753
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, Celje, faks
063/441-800.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: razbremenilni objekt s črpališčem na GZ 2 v Celju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija: armirano betonska konstrukcija tlorisnih dimenzij 15×15 m, črpališče skupne kapacitete 6.000 l/s.
Vrednost je 160,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: možna je oddaja
del po sklopih.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: drugih variant ni.
(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 1999, konec del: junij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva te objave pa do vključno 7. 5. 1999 med 8. in
10. uro na naslovu: Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje - tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo zainteresirani ponudniki dvignejo
s potrdilom o plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Lava 2a, Celje, št. 50700-601-105256 pri
Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 5. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za Razbremenilni objekt s črpališčem na GZ 2 – gradbena dela.”
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 18. 5.
1999 ob 9. uri na naslovu Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II., Celje, v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60
dni po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: joint - venture z navedbo vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora imeti veljavno registracijo in odločbo o opravljanju dejavnosti
ter izpolnjevati ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji za ocenjevanje ponudb so naslednji:
– cena – 80%,
– usposobljenost ponudnika – 10%,
– referenčni objekti – 10%.
Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: morebitne dodatne informacije v
zvezi z predmetnim javnim naročilom se
dobijo pri Marku Planinšku, univ. dipl.

Št.

inž. grad., na VO-KA Celje, tel.
063/4250-315.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavljena:
11. 12. 1998.
18.
Mestna občina Celje
Št. 50/344/99
Ob-2770
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, tel.
811-457, faks 811-141.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Slovenska
Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest na
območju Občine Slovenska Bistrica.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 6. 1999, zaključek do 30. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje
in prostor – tajništvo, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, kon. oseba je Slavica Bezget, tel. 811-457.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51810-630-25589 z namenom nakazila “pristojbina za javni razpis –
asfaltiranje krajevnih in lokalnih cest na območju Občine Slovenska Bistrica.”
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 5. 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica - vložišče (Darja Benko), Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999 ob 9. uri v sejni dvorani Občine Slovenska Bistrica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 30 dni od dneva izstavitve situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skaldu z razpisnimi pogoji.
16., 17., 18.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-2833
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-42,
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj, telefaks 064/211-362.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: RTP Bled - RTP
Bitnje, HE Soteska.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: dobava in montaža uvodnih kablov in
končne kabelske opreme ter montaža
kabelskih spojk z meritvami kabelskega sistema, skladno s specifikacijo v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis, delne ponudbe ne bodo upoštevane.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden
datum pričetka del je avgust 1999, zaključek del pa september 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo službe za načrtovanje in obratovanje
TK sistema, sektor za investicije, RTP Beričevo, Beričevo 70, Dol pri Ljubljani, kont.
oseba Breda Kermavner.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51500-601-26042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ELES, Hajdrihova 2,
Ljubljana, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 1999 ob 10. uri, ELES, Hajdrihova
2, Ljubljana, dvorana B v 4. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: 10% od orientacijske vrednosti ponudbe, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna
oblika odnosa med njimi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– parafiran vzorec menične izjave, v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega podizvajalca,
– ozbrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),
– reference ponudnika,
– podatke o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ni plačilno nezmožen, pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem
in ni z odločbo ustavljeno (datum izjave ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za finance Davčne uprave RS, da je poravnal vse davke in
prispevke določene z zakonom v obdobju
zadnjih šest mesecev,
– potrdilo ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih pred
začetkom razpisa niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, če je to potrebno,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo
o skupnem nastopanju,
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– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 7. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna ponudbena cena 53%, plačilni pogoji
3%, ISO standard 4%, potrjene pozitivne
reference 35%, rok izvedbe 5%, urejenost
ponudbene dokumentacije 5%.
Merila so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Marija
Mrzel-Ljubič,
tel.
061/174-32-24, faks 061/174-32-22.
17., 18.
Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije,
d.d.,
Kranj
Št. 011-04-20/98
Ob-2771
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Češnjica-Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija mostu čez Selško
Soro v Dolenji vasi in R2-403/1076.
Ocenjena vrednost del: 27,985.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Sanacija
mostu čez Selško Soro v Dolenji vasi in
R2-403/1076.” -S.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 5.
1999 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: Bančna garancija za resnost po-

nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Sašo Pirc, grad. teh. Družba za državne ceste,
d.o.o.
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-2772
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Stranice-Višnja vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija mostu čez Drežnico
v Višnji vasi R2-430/281
Ocenjena vrednost del: 19,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Sanacija
mostu čez Drežnico v Višnji vasi
R2-430/281.” - S.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 5.
1999 od 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Sašo Pirc, grad. teh. Družba za državne ceste,
d.o.o.
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-20/98
Ob-2773
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kamnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija plazu Črna – Črnivec na cesti R1-225/1084.

Št.

Ocenjena vrednost del: 34,100.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 11 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Sanacija
plazu Črna – Črnivec na cesti
R1-225/1084.” - B.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5.
1999 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje
Brane Vlaj, dipl. inž. Družba za državne
ceste,
d.o.o.
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-2774
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Škofljica-Šmarje
Sap.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova železniškega podvoza v Škofljici na G2-102/216.
Ocenjena vrednost del: 36,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Obnova
železniškega podvoza v Škofljici na
G2-102/216.” - B.B.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 5.
1999 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji. (Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje
Brane Batistič, dipl. inž. Družba za državne
ceste,
d.o.o.
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 19.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-2775
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Tržič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija plazu Leše na cesti
R3-638/1132.
Ocenjena vrednost del: 32,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) (b)
6. Čas izvedbe: 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Sanacija
plazu Leše na cesti R3-638/1132.” - B.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5.
1999 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
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promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje
Brane Vlaj, dipl. inž. Družba za državne
ceste,
d.o.o.
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-2776
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mislinja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija brežin na R 431
Srednji Dolič-Vitanje na R 2 431/1350.
Ocenjena vrednost del: 15,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5.1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Sanacija
brežin na R 431 Srednji Dolič-Vitanje na R
2-431/1350.” - B.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5.
1999 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje
Brane Vlaj, dipl. inž. Družba za državne
ceste,
d.o.o.
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011.04.20/98
Ob-2777
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: modernizacija R2-403/1074
Petrovo Brdo-Podrošt od km 0.800 do
km 6.100.
Ocenjena vrednost del: 194,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Čas izvedbe: najkasneje do 20. maja
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Modernizacija R2-403/1074 Petrovo Brdo-Podrošt od km 0.800 do km 6.100.” - J.G.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 5.
1999 od 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: Ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

Št.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: strokovne informacije posreduje Janez Gorenc, dipl. inž. Družba za
državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-2778
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev
3. Kraj izvedbe del: Slovenske Konjice
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: modernizacija ceste R3-686
odsek 1279 Žiče-Dole, pododsek Špitalič-Kartuzija od km 5.468 do km
6.088.
Ocenjena vrednost del: 50,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Čas izvedbe: najkasneje do 30. 4.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj “Modernizacija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče-Dole, pododsek Špitalič-Kartuzija od km
5.468 do km 6.088.” - J.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5.
1999 od 13. uri na naslovu: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od razpisane vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: Ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: Najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jože Vengust, inž. Constructa Inženiring
d.o.o., Celje, tel. 063/484-363. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/99
Ob-2802
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe: AC Šentilj - Pesnica.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: AC
Šentilj – Pesnica; razširitev CP Pesnica
z dvema pasovoma in dograditvijo ABC
sistema.
Ocenjena
vrednost
celote
je
90,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 60 dni po podpisu pogodbe.
7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
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d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178-83-31, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 16. 4. 1999 do
3. 5. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 5. 1999 do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za AC Šentilj – Pesnica; razširitev CP
Pesnica z dvema pasovoma in dograditvijo
ABC sistema“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5.
1999 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
2,700.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: naročilo v celoti financira naročnik iz
lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je
določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Anton Ferlinc, dipl. inž., Družba za državne
ceste d.o.o., 2000 Maribor, tel.
063/755-722.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 351/9-2/99
Ob-2834
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora, tel.
064/881-846, faks 064/881-350.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dovje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: celostno urejanje podeželja in obnova vasi - CRPOV - v KS Dovje Mojstrana izvedba: obnova stavbe kovačnice na
Dovjem - nadomestna gradnja - dokončanje del v vrednosti 20,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek del je 20. 5. 1999, dokončanje
najkasneje 30. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Krajevna skupnost Dovje - Mojstrana, Savska cesta 1, 4281 Mojstrana, kontaktna
oseba Cirila Kosmač Rabič, tel./faks
064/891-184.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. 4. 1999
do 4. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na ŽR Občine Kranjska Gora številka 51530-630-50246, s
pripisom: razpisna dokumentacija za
CRPOV Dovje - dokončanje del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, sprejemna pisarna, Kolodvorska 1a,
4280 Kranjska Gora.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: za resnost ponudbe se zahteva akceptni nalog v višini 10% ocenjene
vrednosti del, ki mora veljati do izbire ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačila se bodo vršila po potrjenih situacijah v roku 60 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjevati pogoje v skladu z razpisno dokumenta-

cijo in odredbo o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje ponudb, to je po 6. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, plačilni pogoji, reference s
področja razpisanega dela, rok za izvedbo
del, garancijski rok izvedenih del, popust,
ter druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 8. do 14. ure,
razen v petek od 8. do 12. ure po predhodnem dogovoru s kont. osebo javnega
naročila, Cirilo Kosmač Rabič, tel./faks.
064/891-184.
17., 18.
Občina Kranjska Gora
Ob-2835
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, številka
telefax-a 063 754-328.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: Črešnjice – Kamna gora, Sojek, Stare Slemene.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: izvedba vodovoda Črešnjice – odcep
Kamna gora, Sojek, Stare Slemene.
Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del je 81,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del in čas izvedbe: predviden začetek del je 1. 7. 1999, dela pa morajo
biti dokončana do 31. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji v tajništvu Občine
Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji je možno zahtevati vsak delovni dan od 19. 4. 1999 do
26. 4. 1999 med 8. in 12. uro v tajništvu
Občine Slovenske Konjice.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom
ali
položnico
na
ŽR:
50720-630-10152 Občine Slovenske Konjice.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 26. 5. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti na naslov: Občina Slovenske Konjice – tajništvo, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice in mora biti zapečatena v
kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba –
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Vodovod Črešnjice – odcep Kamna Gora,
Sojek, Stare Slemene”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 5.
1999 ob 10. uri v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
10. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
bančna garancija v višini 3% ocenjene vrednosti del, ki mora veljati do 1. 7. 1999.
Izbrani izvajalec mora ob podpisu pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo
za dobro izvedbo del v znesku 10% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačila po mesečnih situacijah v roku
90 dni od prejema situacije, oziroma se
dogovorijo eventualno drugačni pogoji ob
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo za priznanje sposobnosti priložiti svoji ponudbi dokumentacijo in dokazila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– reference,
– zmogljivost in opremljenost,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe in usklajenost terminskega plana,
– garancijski rok za izvedena dela,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru do 2. 6. 1999.
Dodatne informacije o javnem razpisu po
tel: (063) 75-73-369, Igor Frim.
17.,18.
Občina Slovenske Konjice
Št. 172/99
Ob-2839
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za kulturo, izobraževanje in
šport Ajdovščina, IV. prekomorske 1,
5270, Ajdovščina, faks 065/62-678.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: letno kopališče Police Ajdovščina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
adaptacija in razširitev strojnice na Letnem kopališču Ajdovščina. Ocenjena
vrednost je 28,000.000 SIT.
(b),(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)

Št.

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v
enem mesecu, najkasneje do 25. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za kulturo, izobraževanja in šport Ajdovščina, IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT,
virmansko
na
žiro
račun
št.
52010-603-32148.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za kulturo, izobraževanja in šport Ajdovščina, IV. prekomorske
1, 5270 Ajdovščina, v zaprti ovojnici z označbo “Ne odpiraj – javni razpis za bazen”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 1999 ob 11. uri na sedežu zavoda.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
obvezno predložena bančna garancija v višini 3% od vrednosti javnega razpisa, za katerega ponudnik daje ponudbo, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: skladno z zakonodajo o izvrševanju in
izplačevanju iz proračuna RS.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina, s sklenjenim dogovorom o skupnem
nastopanju in so registrirani za dejavnost,
ki je predmet razpisa in imajo vsa predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 7. 5. 1999 do 10.
ure, pozneje pa ne več.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Zavod za kulturo,
izobraževanje in šport
Ajdovščina
Št. 40310/0042/99 0700 10 Ob-2844
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
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– OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor: obnova tal in stenske
obloge v telovadnici – ocenjena vrednost je 8,000.000 SIT,
– OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor: obnova tal in stenske obloge v
telovadnici – ocenjena vrednost je
8,000.000 SIT,
– OŠ Tavor I, Arnolda Tovornika 21, Maribor: obnova tal v učilnicah – ocenjena
vrednost je 2,700.000 SIT,
– OŠ Tavor II, Klinetova 18, Maribor:
obnova tal v učilnicah – ocenjena vrednost je 2,635.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
28. 6. 1999, zaključek do 20. 8. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/22-01-315.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure,
razen v sobotah, nedeljah in praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51800-630-25505 z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
obnova tal v OŠ”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, soba 343.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 1999 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo po začasnih mesečnih situacijah v roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 6. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisnimi pogoji.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Ob-2634
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premoženja in oseb v TE Trbovlje, d.o.o.
Vrednost naročila: 70,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Trbovlje, TET, d.o.o.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba se izdela v celoti ali
po sklopih:
1. požarno in strojelomno zavarovanje osnovnih sredstev, zalog materiala in
objektov do 56,000.000 SIT,
2. zavarovanje vozil za avtomobilsko
odgovornost in kasko zavarovanje do
2,500.000 SIT,
3. vlomsko zavarovanje do 100.000
SIT,
4. nezgodno kolektivno zavarovanje
do 8,500.000 SIT,
5. zavarovanje odgovornosti za osebe in stvari do 2,900.000 SIT.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 12. 6. 1999, za
obdobje treh let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Služba za nagrajevanje in zavarovalništvo (Viljem Ceglar),
Ob železnici 27, Trbovlje (od 10. do
12. ure).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 5. 1999,
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 19. 5. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Službo za nagrajevanje in
zavarovalništvo, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 5. 1999, v prostorih TET, d.o.o., ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 19. 5.
1999 od 10. ure.
17., 18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 344-06-1/99-812
Ob-2635
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Ljubno v zasebnih in državnih gozdovih v letu 1999.
Ocenjena vrednost 8,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ljubno.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu pogodbe, rok za dokončanje 31. 10. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, ali tajništvo Zavoda za gozdove RS – OE Nazarje, Savinjska c. 4, 3331
Nazarje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Zavoda za
gozdove, RS, št. 50106-603-54908.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje), do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje),
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta
v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 1%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 10. 5.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference – 10%, skupna vrednost razpisanih
del – 60%, ustreznost delovnih sredstev –
10%, rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%,
posebne ugodnosti – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, 3331 Nazarje.
19., 20.
Občina Ljubno
Zavod za gozdove RS
Št. 347-441/97-07
Ob-2636
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
7, 2360 Radlje ob Dravi, tel. 0602/71-401,
faks 0602/71-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena dela in PZI
za cevne propuste.
Vrednost: 17 mio SIT.
Oddaja del za fiksni znesek, naročnik si
pridržuje pravico zmanjšanja obsega del, v
odvisnosti od višine pridobljenih finančnih
sredstev za investicijo.
4. Kraj izvedbe: Vuhred.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: registracija za izvajalca za razpisana dela.
(b), (c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 31. 5. 1999,
konec 30. 9. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Radlje ob Dravi, prevzemnik Milan Šarman, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-401, faks 0602/71-211.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 30. 4. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman, na račun številka: 51860-630-25664.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki morajo ponudbe oddati v zapečatenih kuvertah na
zgornji naslov do 17. 5. 1999 do 9. ure.
(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 5. 1999 ob
10. uri, na naslovu, navedenem pod 5. točko.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog, 5% vrednosti ponujenih del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po zakonu o izvajanju proračuna.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahtevana je sposobnost izvedbe storitev z
zamikom plačila, lastna tehnična in kadrovska opremljenost za gradnjo tovrstnih objektov in registracija za opravljanje tovrstnih
del. Natančna vsebina te zahteve je navedena v razpisni dokumentaciji pod 5. točko
tega razpisa.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 30. 6.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): zahtevana je sposobnost izvedbe storitev z zamikom
plačila, lastna tehnična in kadrovska opremljenost za gradnjo tovrstnih objektov in registracija za opravljanje tovrstnih del. Natančna vsebina te zahteve je navedena v razpisni
dokumentaciji pod 5. točko tega razpisa.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod 3.
točko.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.
20.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-2637
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: popravilo potopnih črpalk v eksplozijskovarni izvedbi.
Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
Podrobnejši opis storitev se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: popravilo se izvaja pri
ponudniku.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti usposobljen
skladno z odredbo o tehničnih zahtevah za
naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah (Ur. l. RS, št. 46/98).

Št.

(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 6. 1999 do 1. 6.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Tehnični sektor – Irina Pintar, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje (ob dvigu predložiti kopijo nakazila
na žiro račun).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na žiro
račun
RTH,
d.o.o.,
številka
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Tehnični sektor – Irina Pintar, Trg
revolucije 4, 1420 Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
upravna zgradba RTH, Trg revolucije 12,
Trbovlje, 10. 5. 1999 ob 10. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN, 10. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena do 40 točk,
– čas odzivnosti do 15 točk,
– čas izvedbe popravila do 15 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– cena urne postavke za dodatna dela
do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: informacije o javnem razpisu daje Janez Artnak.
19., 20.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-2638
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: previjanje in popravilo
elektromotorjev eksplozijskovarne izvedbe in ostalih izvedb.
Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
Podrobnejši opis storitev se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: popravilo se izvaja pri
ponudniku.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti usposobljen
skladno z odredbo o tehničnih zahtevah za
naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah (Ur. l. RS, št. 46/98).
(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 6. 1999 do 1. 6.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Tehnični sektor – Irina Pintar, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje (ob dvigu predložiti kopijo nakazila
na žiro račun).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na žiro
račun
RTH,
d.o.o.,
številka
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 5. 1999 do
7.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Tehnični sektor – Irina Pintar, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
upravna zgradba RTH, Trg revolucije 12,
Trbovlje, 10. 5. 1999 ob 8. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN, 10. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– ponudbena cena do 40 točk,
– čas odzivnosti do 15 točk,
– čas izvedbe popravila do 15 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– cena urne postavke za dodatna dela
do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: informacije o javnem razpisu daje Janez Artnak.
19., 20.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Št. 34404-1/99
Ob-2650
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm
35,
1312
Videm-Dobrepolje,
fax:
061/787-923.
2. Način
izbire
najugodnejšega
ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitev, opis in orientacijska
vrednost naročila: razpis se nanaša na izbiro najugodnejšega izvajalca pri izvedbi rednega vzdrževanja lokalnih cest in izvedbi zimske službe na lokalnih cestah na
območju Občine Dobrepolje, za čas od
datuma izbire najugodnejšega izvajalca do
leta 2002. Obseg in vrednost del za posamezno leto bo določen na osnovi vsakoletno sprejetega občinskega proračuna. Ocenjena vrednost del za leto 1999 je
11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Dobrepolje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94) in
zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).
(c)
6., 7 (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: dela se vršijo kontinuirano za razpisano obdobje.
9 (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati 7 delovnih dni od
te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
7.000
SIT
na
Ž.R. 50130-630-810288.
10 (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: zadnji rok za oddajo ponudb, katere je dostaviti v zapečatenih ovojih, žigosanih s štampiljko ponudnika na Občino Dobrepolje, je 20. koledarski dan od
objave tega razpisa do 8.30. Če dan oddaje pade na dela prost dan, je ponudbe oddati prvi naslednji delovni dan do 8.30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: sprednja stran ovoja
mora biti opremljena z naslednjim naslovom
in oznako: Občina Dobrepolje Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, vzdrževanje in zimska služba, “Ne odpiraj – Ponudba”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v prostorih Občine do-
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brepolje, o datumu odpiranja pa bodo ponudniki obveščeni naknadno.
12. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 15% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: plačila se bodo vršila na osnovi pogojev navodil o izvrševanju proračuna.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe od datuma, ko so preteče 3 dni od oddaje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference s področja razpisanih
del 30,
– popolnost ponudbe – 10,
– način plačila in fiksnost cen – 10,
– opcija ponudbe – 5,
– ponudbena cena na enoto – 30,
– garancijski rok za izvedena dela – 10,
– dodatne ugodnosti;
– popusti – 5,
– krediti.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: vse
ostale informacije za izdelavo ponudbe so
na voljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure v
prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje.
19., 20.
Občina Dobrepolje
Št. 34404-2/99
Ob-2651
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dobrepolje Videm 35, Videm-Dobrepolje, faks 061/787-923.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi izbire izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: razpis se nanaša na izbiro najugodnejšega izvajalca pri izvedbi asfalterskih del na občinskih cestah na območju
Občine Dobrepolje. Ocenjena vrednost del
za leto 1999 je 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Dobrepolje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del: maj 1999;
dokončanje del: september 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija in vse ostale informacije za izdelavo ponudbe so na voljo v
prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobrepolje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati 7 delovnih dni od
objave v Uradnem listu RS, vsak delovni
dan od 8. do 10 ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
za
dvig
razpisne

dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu 7.000 SIT na ŽR
50130-630-810288.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za oddajo ponudb, katere je treba dostaviti v zapečatenih
ovojih, žigosanih s štampiljko ponudnika je
25. koledarski dan od objave razpisa v Uradnem listu RS do 8.30. Če dan oddaje pade na
dela prost dan, je ponudbe treba oddati prvi
naslednji delovni dan do 8.30. Sprednja stran
ovoja mora biti opremlejna z naslednjim naslovom in oznako: Občina Dobrepolje Videm 35,
Videm-Dobrepolje, Asfalterska dela na občinskih cestah “Ne odpiraj – Ponudba”.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje Videm
35, Videm-Dobrepolje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Dobrepolje, o datumu odpiranja pa bodo ponudniki obveščeni naknadno.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
15% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila se bodo
vršila na osnovi pogojev navodila o izvrševanju proračuna.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od datuma,
ko preteče 3 dni od oddaje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference s področja razpisanih del
– 30,
– popolnost ponudbe – 10,
– način plačila in fiksnost cen – 10,
– opcija ponudbe – 5,
– ponudbena cena na enoto – 30,
– garancijski rok za izvedena dela – 10,
– dodatne ugodnosti:
– popusti – 5,
– krediti.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.
18., 19., 20.
Občina Dobrepolje
Št. 255-2/99
Ob-2712
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, faks 061/13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naročila je opravljanje storitev čiščenja prostorov ZD Ljubljana.
Ocenjena vrednost celotnega javnega
naročila: 115,500.000 SIT na leto.
Javno naročilo storitev čiščenja prostorov
ZD Ljubljana se razpisuje v osmih sklopih:
– 1 sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Bežigrad,
– 2. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Center,
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– 3. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Moste-Polje,
– 4. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šiška,
– 5. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Vič-Rudnik,
– 6. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šentvid,
– 7. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šiška, lokacija Medvode,
– 8. sklop: ZD Ljubljana, Služba nujne
medicinske pomoči (SNMP).
Vrednosti za posamezen sklop:
– 1. sklop: 17,400.000 SIT,
– 2. sklop: 24,000.000 SIT,
– 3. sklop: 23,600.000 SIT,
– 4. sklop: 14,400.000 SIT,
– 5. sklop: 20,000.000 SIT,
– 6. sklop: 4,500.000 SIT,
– 7. sklop: 6,200.000 SIT,
– 8. sklop: 5,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:
1. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Bežigrad, na lokacijah:
– Kržičeva 10,
– Primožičeva 1, Črnuče,
– Mislejeva 3;
2. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Center, na loakcijah:
– Metelkova,
– Ulica stare pravde 29,
– Štefanova 1,
– Aškerčeva 4;
3. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Moste-Polje, na lokacijah:
– Prvomajska 5,
– Preglov trg 34, Nove Fužie,
– Kvedrova ul. 30, Jarše,
– C. 30. avgusta 2, Polje;
4. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šiška, na lokaciji:
– Derčeva 5;
5. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Vič-Rudnik, na lokacijah:
– Postojnska 24,
– Rakovniška 4,
– Ig 442 Ig,
– Velike Lašče 165, Velike Lašče,
– Emila Adamiča 23, Dobrova,
– Polhov Gradec 16, Polhov Gradec,
– Nova pot 5, Vnanje Gorice;
6. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šentvid, na lokacijah:
– Ob zdravstvenem domu 1, Šentvid,
– Kopitarjev trg 1, Vodice;
7. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šiška, lokacija Medvode, na lokaciji:
– Ostrovrharjeva 6, Medvode;
8. sklop: ZD Ljubljana, Služba nujne
medicinske pomoči, na lokaciji:
– Bohoričeva 4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 63/97).
Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s
katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje

Št.

svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97), navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu
RS (Ur. l. RS, št. 80/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
za celotno naročilo ali za posamezen sklop.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 36 mesecev, začetek
1. 10. 1999, zaključek 30. 9. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28,
Ljubljana, Služba za ekonomiko, kont. oseba Fani Župec-Hiti, dipl. ek. soba št. 24,
faks 061/13-12-237.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 1999 do
12. ure.
Izročitev razpisne dokumentacije morebitnim ponudnikom je mogoča le proti izkazu in podpisu ter dokazilu o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50101-603-48587.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok za predložitev
ponudb v skladu z 20. členom zakona o
javnih naročilih: ponedeljek 17. 5. 1999 do
12. ure.
Ponudnik odda originalno ponudbeno
dokumentacijo v zaprti ovojnici, na kateri
je v sredini naslov naročnika s točno oznako javnega razpisa. Oznaka javnega razpisa mora biti napisana z velikimi tiskanimi
črkami.
Na ovojnici mora biti vidna oznaka “Ne
odpiraj – Ponudba”, za JR.-8.
Na ovojnici mora biti označen naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana,
Kotnikova 28, Ljubljana, vložišče, pritličje
desno, soba št. 11.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku razpisnega roka, t.j. 18. 5.
1999 ob 11. uri na naslovu Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v kleti.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
– za finančno zavarovanje rizikov naročnik zahteva predložitev nepreklicne in nepogojne bančne garancije za resnost ponudbe v višini 10% od orientacijske vrednosti posameznega sklopa oziroma za več
sklopov razpisa, za katere ponudnik predloži ponudbo (veljavno do 1. 10. 1999);
– ponudnik mora tudi predložiti izjavo
banke, da bo pridobil bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe in jo predloži naročniku ob podpisu pogodbe v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik.
Garancija mora veljati do 30. 9. 2000.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik je izvajalcu dolžan poravnati račune v roku 30 dni
od izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– podpisana izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
– za pravne osebe (gospodarske družbe) sodno overjeno dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni in obrtno dovoljenje
za samostojne podjetnike,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo ali lastna izjava, da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– za pravne osebe dokazilo, da ponudnik ni plačilno nezmožen oziroma nelikviden
ter ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom (BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3), ne starejši od 30 dni ter za samostojne podjetnike davčna napoved in potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom ter potrdilo banke o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu v
zadnjih treh mesecih,
– izjava, da lahko zagotovi opravljanje
storitev čiščenja za 100% razpisanih storitev iz posameznega sklopa oziroma za več
sklopov iz celotnega javnega naročila,
– potrdilo pristojnega organa, da v preteklih treh letih pred pričetkom oddaje javnega naročila njegovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,
– izjava ponudnika, da bo vršil mikrobiološki nadzor nad čiščenjem z navedbo, kako bo vršil ta nadzor,
– izjava ponudnika o opravljenem tečaju
higienskega minimuma za svoje delavce,
– izpolnjen obrazec za ocenjevanje kakovosti opravljenih storitev, ki ga morajo izpolniti vsi poslovni partnerji, ki jih ponudnik
navede v obrazcu za reference,
– bilanca stanja in bilanca uspeha za pretekla tri leta (1995, 1996, 1997) – v primeru, da ponudnik tega ne predloži, v boniteti
ne bo ocenjen,
– izpolnjen obrazec za reference ponudnika,
– izjavo o plačilnih pogojih – ponudnik
nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok,
– izjavo o izpolnjevanju dogovorjene pogostosti čiščenja v skladu z razpisnimi pogoji,
– seznam uporabljenih čistil,
– izjava o tehnični opremljenosti,
– izjava o kadrovskih zmogljivostih,
– specifikacija ponudbene cene, v kateri morajo biti prikazani glavni elementi strukture cene,
– izjavo, v kateri bo ponudnik navedel, s
katerimi certifikati o kakovosti poslovanja
razpolaga (npr. ISO 9002) – certifikate ponudnik predloži,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od orientacijske vrednosti po-
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sameznega sklopa ali več sklopov razpisa,
za katere ponudnik predloži ponudbo,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe in jo predložil naročniku,
– izjava o morebitnih dodatnih ugodnostih (finančni popusti oziroma kasaskonto
idr.),
– izpolnjen, parafiran (vsaka stran posebej) in podpisan vzorec pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– kakovost – 43%,
– boniteta ponudnika – 5%,
– reference ponudnika – 12%.
Če pri končnem ocenjevanju pride do
več ponudb z enakim številom točk, se upoštevajo kot ugodnejše ponudbe z višjim %
kasaskonta, nižjim % pogodbenih zamudnih
obresti in daljšim plačilnim rokom.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodne
objave namere o naročilu ni bilo.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bilo.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 264
Ob-2713
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
Izola, 066/606-305.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premoženja Splošne bolnišnice Izola. Ocenjena
vrednost naročila je 45,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Izola.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila ni rezervirana
za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje
vse zahteve razpisne dokumentacije in je
registriran za opravljanje storitev zavarovanja (registracija mora biti usklajena s standardno klasifikacijo dejavnosti).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN,
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo oddati ponudbo v celoti.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitve se lahko začne
izvajati takoj po pravnomočnosti sklepa o
izbiri najugodenjšega ponudnika.
9. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedetti, tel. 066/606-306, po predhodni najavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT in se plača virmansko na žiro račun: 51430-603-31364.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 5. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, Izola, uprava – tajništvo, prevzemnica Biserka Benedetti.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 1999 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 10% od razpisane vrednosti.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do vključno datuma veljave ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki
bo sklenjena pogodba za nedoločen čas.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba z
ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstne dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v
stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je opredeljen za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne inforamcije o naročilu se dobi na naslovu
naročnika – Rudi Benko, dipl. ek.
19., 20.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-2726
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, Področje prometa, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža klima naprav na več lokacijah na železniški postaji Koper, Tovorna.
Vrednost: 8 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Slovenske železnice,
Tovorna postaja Koper, Srmin 8, Koper.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: največ 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-

venske železnice, Področje prometa, Kolodvorska 11, Ljubljana, kont. oseba Kolman Franc, tel. 061/2914-131 vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 4. 1999 do
12. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Področje prometa, Kolodvorska 11, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih SŽ,
Kolodvorska 11, Steklena dvorana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponujene vrednosti, za čas veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: minimalni plačilni
rok 60 dni po izvršitvi del.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: d.d., d.o.o.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok izvedbe, reference, garancijski rok.
18., 19., 20.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 052/99
Ob-2745
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: antikorozijska zaščita antenskega stolpa Pohorje, ca.
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: OC Pohorje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 28. 5. do 31. 10.
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Štefan Strojnik,
službeni vhod tel. 175-3763, faks
175-27-10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 4. do
23. 4. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 3.000 SIT, na podlagi dokazila o vplačilu, način plačila negotovinski
pri Novi LB, d.d., Ljubljana, št. računa
50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
– za razpis 052/99.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 7. 5.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj za razpis – Ponudba
za razpis št. 052/99, Antikorozijska zaščita
stolpa Pohorje. Na kuverti mora biti polni
naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 do 10. uri v RTV centru Kolodvorska 2, Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnsot ponudbe, (obr.
10/KS) brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, veljavno 3 mesece od objave razpisa v
RS, in sicer v znesku 300.000 SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po kriterijih v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da med popolnimi
ponudbami izbora ne opravi.
19., 20.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 400-02-20/99
Ob-2746
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana,
Vojkova
1b,
faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge:
1. sinteza vodnogospodarskih vsebin
kot podlaga za zasnovo prostorskega
razvoja na nivoju RS – 4,000.000 SIT,
2. metodologija za vključevanje vodnogospodarskih vsebin v sistem prostorskega planiranja na lokalnem nivoju z
aplikacijo – 11,000.000 SIT,
3. vodnogospodarska osnova območja Drave – 7,000.000 SIT,

Št.

4. vodnogospodarska osnova povodja Dragonje – 4,500.000 SIT,
5. hidrološka študija povodij pritokov
Save od izliva Kamniške Bistrice do izliva Savinje – 3,500.000 SIT,
6. hidrološka študija povodja Polskave (novelacija) – 4,500.000 SIT,
7. analiza visokovodnih razmer Drave
od Maribora do Ptuja – 4,500.000 SIT,
8. izbor zadrževalnika za visoke vode na povodju Selške Sore – 5,600.000
SIT,
9. sanacija razmer na povodju Tolminke – 3,000.000 SIT,
10. sploščitev visokovodnih valov v
akumulacijah Mola in Klivnik ter definiranje obratovanja izpustnih organov –
2,400.000 SIT,
11. analiza možnosti zadrževanja visokih voda na povodju Bolske –
4,000.000 SIT,
12. analiza poplavne varnosti JZ dela Maribora pred hudourniškimi vodami
s Pohorja na odsekih Razvanjski potok–
Blažovnica in Blažovnica–Lobnica –
10,000.000 SIT,
13. študija visokovodnega režima in
odvodnje poplavnih voda na vplivnem
območju AC Vučja vas–Radmožanci –
3,000.000 SIT,
14. analiza poplavne varnosti Bizovika s predlogom potrebnih ukrepov –
3,800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
sedežu izbranih ponudnikov.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
več ali za posamezne razpisane naloge, vendar mora za vsako razpisano nalogo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje izvajanja razpisanih nalog:
– 1. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 2. 19 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 3. 8 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 4. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 5. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 6. 8 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 7. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
– 8. 8 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 9. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 10. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 11. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
– 12. 12 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 13. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– 14. 4 mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, kont. oseba ga. V. Plemelj,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-33.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999.
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(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999 s pričetkom ob 9. uri po vrstnem redu na vsake pol ure, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 221, II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti posamezne
naloge z veljavnostjo do 5. 7. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za posamezno nalogo samo z
enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe po posameznih razpisanih nalogah s potencialnimi zunanjimi
sodelavci oziroma podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupne,
maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.
Izbrani bodo ponudniki z najvišjim številom doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o posameznih razpisanih nalogah dobijo potencialni ponudniki
na naslovu naročnika; kont. oseba naročnika ga. A. Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.
19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave
Št. 35003-0004/99
Ob-2750
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, telefaks 777-697.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko cono
Šentvid pri Stični, za območje štirih krajevnih skupnosti, z določitvijo meril in
pogojev za urejanje prostora; vrednost
naročila 2,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na terenu in v prostorih
ponudnika.
5. (a
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor,
– odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Litija, vseh za obdobje 1986–2000, za območje Občine Ivančna Gorica.
(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek takoj po podpisu pogodbe, dokončanje do konca oktobra 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 28. 4. 1999 do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za 2.000 SIT, plačljivo po
položnici na ŽR št. 50130-630-810293.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 6. 5. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za PUP”, prevzemnica Markelj Tatjana.
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Ponudbe, prispele po pošti, morajo biti
poslane priporočeno in prispeti do naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
10. 5. 1999 ob 13. uri v prostorih Občine
Ivančna Gorica. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, bodo vrnjene ponudniku neodprte.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izbranemu
ponudniku plačeval delo po izdelanih posameznih fazah naloge, ki bodo opredeljene po
pogodbi v skladu z medsebojnim dogovorom
(brez avansa). Cene morajo biti fiksne.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe, ki opravljajo storitve urbanističnega načrtovanja.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni po oddaji.
17.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
15 dni po odpiranju.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: do 15 dni po obveščenosti o izidu razpisa.
Kolikor izbrani ponudnik ne sklene pogodbe brez utemeljenega razloga oziroma v
pogodbenem roku ne prične z izdelavo naloge, lahko komisija določi drugega najugodnejšega ponudnika iz razpisa, s katerim
se sklene pogodba.
19., 20.
Vsa ostala pojasnila so ponudnikom na
voljo na sedežu Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tel. 778-384,
778-385, 777-697, kont. oseba je Resnik
Renata.
Občina Ivančna Gorica
Št. 363-3/99
Ob-2783
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana, telefaks
131-9335.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih poslovnih prostorov oziroma najem s
postopnim odkupom v okvirni skupni površini 1.350 m2 za uporabnika Davčni
urad Trbovlje na območju Občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, v širšem centru
mest. Ocenjena vrednost naročila znaša
3,600.000 SIT mesečno.
4. Kraj izvedbe: na območju Občin
Hrastnik, Trbovlje in Zagorje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje
naročila
ali
datum
predvidenega pričetka in dokončanja storitve: pričetek storitve takoj po sklenitvi pogodbe o primopredaji prostorov, vendar najkasneje do 1. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana, kont. oseba Jakše Karin
tel. 178-3814 in telefaks 131-93-35.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:17. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance,
Davčna
uprava
Republike
Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne ponujene vrednosti za obdobje enega leta z veljavnostjo do vključno veljavnosti ponudbe,
to je do 31. 12. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti s področja, v katero spada izvedba javnega naročila,
b) finančna sposobnost,
c) izpolnjevanje tehničnih pogojev,
ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0–80 točk),
3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih
10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega,
vendar največ za 60 dni),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0–10 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 5.
se upošteva vplivnostni faktor 0,7,
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najvišjo in
obravnavano pondubeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem, 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s faktorjem 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednostih.
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18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: najkasneje do 1. 6.
1999.
19., 20.
Davčna uprava RS
Ob-2813
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve varovanja, ocenjena vrednost je 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba javnega naročila je vezana na izvajalca, ki ima licenco za varovanje po zakonu o zasebnem varovanju in o
obveznem organiziranju službe varovanja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
1. zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97),
2. odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97 in 63/97),
3. navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),
4. zakon o zasebnem varovanju in o
obveznem organiziranju službe varovanja
(Ur. l. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so nesprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 7. 1999 do
30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inštitut za rehabilitacijo, Služba za splošne
zadeve, Linhartova 51, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 5. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR št.
50105-603-48428 pri APP Ljubljana.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 13. uri, Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik bo moral v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti javnega naročila, to je
800.000 SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoje ponudi
ponudnik v svoji ponudbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik mora pogodbene obveznosti izvrševati sam, brez podizvajalcev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 5. 1999
ob 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena –
48 točk, reference – 21 točk, ugodni plačilni pogoji – 21 točk, faktor fluktuacije –
10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne inforamcije o naročilu na tel. 061/17-58-107 pri Danici
Snoj, od 8. do 14. ure vsak delovnik do
5. 5. 1999, Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: predhodno ni bilo neuspelih javnih razpisov.
Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo
Ob-2657
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: j.p. Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, Brestanica, faks
0608/22-262.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža
opreme ekološkega obratovalnega monitoringa v Termoelektrarni Brestnica, v
vrednosti 35,000.000 SIT;
– imisijska mobilna postaja,
– emisijska merilna postaja,
– centralna enota.
4. Kraj izvedbe: j.p. Termoelektrarna
Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni rok pričetka del je 31. 5. 1999, rok dokončanja storitve je 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: j.p.
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Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB
18, Brestanica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
26. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, št. ŽR
51600-601-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do 6. 5.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 1999 ob 12.05 v prostorih j.p. Termoelektrarne Brestanica, d.o.o., CPB 18,
Brestanica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 3 mesece po dostavi ponudbe.
13. 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka veljavnosti garancije za resnost ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Edi Zidarič, inž. str., tel. 0608/24-16-140, od
7. do 9. ure.
19., 20.
j.p. Termoelektrarna Brestanica
Št. 130
Ob-2709
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/854-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov – orientacijska
vrednost 13,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: v poslovni stavbi Mestne občine Velenje Titov trg 1 in v stavbi na
Kopališki 3.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celo storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek v začetku julija 1999 za eno leto.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Pravno premoženjska služba Mestna občina Velenje, Titov trg 1, kont. oseba Janja
Kastelic.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
30. 4. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do 10. 5.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 11. uri v sejni sobi št. 1,
prvo nadstropje poslovne stavbe MO Velenje, Titov trg 1, Velenje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene, ki mora veljati
najmanj do 25. 6. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:plačilo v roku 30
dni po prejemu računa, avansi niso možni.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Mestna občina Velenje
Št. 130
Ob-2710
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/854-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja – orientacijska vrednost 6,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: v poslovni stavbi Mestne občine Velenje Titov trg 1, na objektih
vrtca, na objektih osnovnih šol, na objektu
Kulturni center Ivan Napotnik, na centralnem otroškem igrišču ob Šaleški cesti, Turistično inforamcijski center, Mladinski center.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
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za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celo storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek v začetku julija 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pravno premoženjska služba Mestna občina Velenje, Titov trg 1, kont. oseba Janja
Kastelic.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
29. 4. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do 7. 5.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 1999 ob 11. uri v sejni sobi št. 1, prvo
nadstropje poslovne stavbe MO Velenje, Titov trg 1, Velenje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene, do poteka opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:plačilo v roku 30
dni po prejemu računa, avansi niso možni.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Mestna občina Velenje
Ob-2658
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, telefax:
061/484-618.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost
naročila:
opravljanje
strokovnega nadzora nad izvajanjem
gradbeno obrtniških ter instalacijskih
del z vgradno opremo.
Investicija
obsega
novogradnjo
nadomestnega objekta Psihiatrične klinike.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, gradbeno-tehnični predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedba strokovne kvalifikacije osebja pravne
osebe ponudnika je obvezni del razpisne
dokumentacije.
6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za ta del storitve: ponudniki morajo ponudbo podati za celoten predmet javnega naročila.
7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive in
niso dopustne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila in/ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje predvidoma
18 mesecev. Začetek del je predvidoma v
juniju 1999, dokončanje v decembru 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo osebno na sedežu naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana-Polje, tajništvo, pri Gombač Branki.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo do
vključno 22. 4. 1999 do 12. ure.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 17. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj –
Ponudba” osebno na sedež naročnika ali
pa priporočeno s povratnico po pošti na
naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 5.
1999 ob 10. uri na naslovu Psihiatrična
klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje, Upravna zgradba, pritličje, soba
vodje plana.
12. Znesek, vrsta in trajanje sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% vrednosti končne ponudbene cene ponudnika. Veljavnost bančne garancije do dneva veljavnosti (opcije)
ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji plačil se
določijo v pogodbi z izbranim ponudnikom.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročila: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci, ali izjemoma kot partnerji pri
skupnem poslu, pri čemer je obvezno samo
eden poslovodeči.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila in
izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po roku, določenem za pričetek javnega odpiranja ponudb, do tega roka pa po postopku in na
način, kot je to opredeljeno v Splošnih navodilih ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: ponderirana merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika.
1. cena (ponder 0,95);
2. plačilni pogoji (ponder 0,60);
3. kadrovska usposobljenost ponudnika (ponder 0,85);
izločilni kriterij: ponudbi niso priložena potrdila o opravljenem strokovnem izpitu
za vsaj enega dipl. inž. arh., vsaj enega dipl.
inž. stroj., vsaj enega dipl. inž. elektro in
vsaj enega dipl. inž. grad.
4. reference predvidenih izvajalcev
javnega naročila (ponder 0,95);
izločilni kriterij: v obrazcu D 01 razpisne dokumentacije mora biti predviden
vsaj 1; dipl. inž. arh., vsaj 1 dipl. inž. stro.,
vsaj 1 dipl. inž. elektro. in vsaj 1 dipl. inž.
grad..
5. poslovna zanesljivost ponudnika
(ponder 0,85);
6. doba opravljanja dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (ponder 0,60);
7. reference ponudnika v Republiki
Sloveniji (ponder 0,60).
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana zgoraj navedena merila z ocenami:
1. cena:
– ocena 5: najnižja
– ocena 4: od 101 do 105%,
– ocena 3: od 106 do 110%,
– ocena 2: od 111 do 120%,
– ocena 1: od 121 do 130%,
– ocena 0: od 131% dalje;
2. plačilni pogoji:
– ocena 5: plačilo v 60 dneh po kontroli
situacij iz točke VIII/p obrazca E 01,
– ocena 4: plačilo v 30 dneh po kontroli
situacij iz točke VIII/p obrazca E 01;
3. kadrovska usposobljenost ponudnika:
– ocena 5:nad 15 zaposlenih delavcev
usposobljenih za področje javnega naročila
(nadzor),
– ocena 3: nad 10 zaposlenih delavcev
usposobljenih za področje javnega naročila
(nadzor),
– ocena 1: pod 8 zaposlenih delavcev
usposobljenih za področje javnega naročila
(nadzor);
4. Reference predvidenih izvajalcev javnega naročila:
– ocena 5: zelo dobre (nadzor pri najmanj 3 po namembnosti primerljivih objektih),
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– ocena 4: dobre (nadzor pri najmanj 2
po namembnosti primerljivih objektih);
– ocena 2: skromne (nadzor nad vsaj 1
po namembnosti primerljivem objektu);
5. Poslovna zanesljivost ponudnika:
– ocena 5: izkazan čisti dobiček,
– ocena 4: izkazana pozitivna nula;
6. Doba opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
– ocena 5: nad 5 let,
– ocena 3: od 3 do 5 let,
– ocena 1: od 1 do 3 let;
7. Reference ponudnika v Republiki Sloveniji:
– ocena 5: zelo dobre (nad 3 po namembnosti primerljivi referenčni objekti),
– ocena 4: dobre (nad 2 po namembnosti primerljiva referenčna objekta),
– ocena 2: skromne (vsaj 1 po namembnosti primerljiv referenčni objekt);
Opozorilo: predpogoj za postopek ocenjevanja je neprisotnost izločilnega kriterija.
Obrazložitev: v dokumentaciji je postavljenih 7 meril s ponderji. Vsaka prispela in
popolna ponudba bo ocenjena upoštevajoč
ta merila. Končni seštevek točk bo ocena
posamezne ponudbe. Maksimalno število
točk za posamezno ponudbo je 27.
Ocena pri posameznem merilu se množi
s ponderjem tega merila. Seštevek zmnožkov: (ponder x ocena) je končna ocena posamezne ponudbe.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 1%.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v
zakonskem roku.
Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumentacije pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.
Ponudba mora veljati najmanj do 31. 8.
1999.
Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli ponudbe.
19. Datum predhodne namere o naročilu, če je bila objavljena: namera o javnem
naročilu ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bilo neuspelega javnega razpisa za
to naročilo.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 106-02/99
Ob-2756
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo in Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, telefax: 061/484-618.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: Psihiatrična klinika
Ljubljana – nadomestni objekt:
(a) izvedbeno projektiranje – PZI
(PID) z vgradno opremo;
(b) izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del (GOI) z vgradno opremo;
Ocenjena
vrednost
naročila
je
880,000.000 SIT.
Posebno opozorilo: investitor ne bo ocenjeval ponudb pri katerih bo končna skupna
ponudbena cena za celoten predmet javne-
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ga naročila, ob upoštevanju vseh vplivov
avansa in ostale dinamike plačil na ceno,
odstopala za več kot 10% od ocenjene vrednosti!!
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, gradbeno-tehnični predpisi in predpisi
navedeni v točki III. gradbenega dovoljenja,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedba strokovne kvalifikacije osebja pravne
osebe ponudnika je obvezni del razpisne
dokumentacije.
6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za ta del storitev: ponudniki morajo ponudbo podati za celoten predmet javnega naročila obvezno s cenami po sklopih, projektantskih popisih in predizmerah, skladno z
razpisno dokumentacijo.
7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive in niso dopustne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila in/ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje 18 mesecev. Začetek del predvidoma v juniju 1999,
zaključek predvidoma v decembru 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo osebno na sedežu naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana-Polje, tajništvo, pri Branki
Gombač.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo do
vključno 23. 4. 1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 80.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika številka:
50103-603-000-0403974.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 17. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako »Ne odpiraj –
ponudba« na sedež naročnika osebno ali
pa priporočeno s povratnico po pošti na
naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 5. 1999 ob
13. uri na naslovu Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje,
Upravna zgradba, I. nadstropje, sejna soba.
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12. Znesek, vrsta in trajanje sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% vrednosti končne skupne ponudbene cene ponudnika. Veljavnost
bančne garancije še 30 dni po dnevu veljavnosti (opcije) ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji plačil se
določijo v pogodbi z izbranim ponudnikom,
katere vzorec je v razpisni dokumentaciji.
Avans ne sme biti postavljen kot pogoj,
vendar mora ponudnik navesti vplive na
ponudbeno ceno v primeru, da bi mu investitor plačal avans, kot je to opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci, ali izjemoma kot partnerji pri
skupnem poslu, pri čemer je obvezno samo eden poslovodeči.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
od ponudbe ne morejo odstopiti po roku,
določenem za pričetek javnega odpiranja
ponudb, do tega roka pa po postopku in
na način, kot je to opredeljeno v Splošnih
navodilih ponudnikom, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: edino merilo je cena
in finančno ekonomski vplivi na ceno (plačilni roki, obresti, avansi ipd.)
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 1%.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v
zakonskem roku.
Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumentacije pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.
Ponudba mora veljati najmanj 75 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.
Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli
ponudbe.
19. Datum predhodne namere o naročilu, če je bila objavljena: namera o javnem
naročilu je bila objavljena v Uradnem listu
RS, dne 29. 6. 1998.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bilo neuspelega javnega razpisa za
to naročilo.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 404-53/99
Ob-2797
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana, tel: 131-92-67,
faks 132-70-67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
4. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost
naročila:
inženiring
in
projektiranje pri izgradnji dvanajstih
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potresnih opazovalnic na območju
Slovenije.
Ocenjena
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki bodo morali priložiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogojev za opravljanje navedene dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), zakon o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98, 91/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki morajo ponudbo podati za celoten predmet javnega
naročila.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive, razen pri projektiranju.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: pri projektiranju ponudnik
lahko poda svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek del: po
podpisu pogodbe; dokončanje del: 30.
11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul.3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061/13-19-267).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za
dvig enega izvoda razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
2.000 SIT nepovratnih sredstev na Ž.R.:
50100-630-10014, s sklicem 2517.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 5. 1999 do
8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 5. 1999 ob 9. uri; Uprava RS za
geofiziko, Kersnikova ul.3, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe, plačljiva na prvi poziv v
višini 350.000 SIT z veljavnostjo do vključno 10. 6. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-

stopajo kot posamezen izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve in sposobnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 5. 1999
ob 8.30.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so
določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa do 10. 5. 1999.
19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2021.
Uprava RS za geofiziko
Št. 90105-4/1999-1
Ob-2828
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks:
178-48-45.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa so storitve pri organizaciji geodetskih meritev.
Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 1999:
8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: za obdobje enega
leta od podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, po predhodni najavi pri Nives Jurcan po telefonu
št. 178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 4. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-630-10014 (MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 5. 1999 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 5. 1999 ob 10. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 30. 7. 1999.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 5. 1999
do 14. ure.
17.
18. Druge informacije o naročilu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba Dušan Mišković telefon št. 178-48-60.
19., 20.
Geodetska uprava RS
Št. 42
Ob-2843
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8,
Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih
prostorov.
Vrednost naročila: 8,500.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Celje – na lokacijah:
Zagajškova 8, Škapinova 6a, Drapšinova
5, Pucova 3, Nušičeva 2c, Brodarjeva 28.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudbe ni možno deliti
na posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 6. 1999 do
31. 5. 2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8, Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR Vrtca Zarja Celje, št. 50700-603-30416.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 5. 1999 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8, Celje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 5. 1999 ob 13. uri, na sedežu
vrtca, Zagajškova 8.

Št.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
znesku 10% vrednosti ponudbe z veljavnostjo 30 dni po datumu, ki je določen za
izdajo sklepa o izbiri izvajalca.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kakovost – 50%,
– cena – 30%,
– reference – 20%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8, Celje.
19., 20.
Vrtec Zarja Celje
Ob-2845
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
tel. 189-73-00, faks 189-73-47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
– izvajanje intervencijskih kontrol
količine in kakovosti kmetijsko-živilskega in neživilskega blaga – 6 mio SIT,
– izvajanje kontrole količine in kakovosti sipkega živila, embaliranega,
paletiziranega blaga (sladkor itd.) –
5 mio SIT,
– izvajanje kontrole količine in kakovosti nafte in naftnih derivatov –
1 mio SIT + stroški analiz,
– izvajanje kontrole količine in kakovosti pšenice in rži ob odpremi iz
skladišč – 35 mio SIT,
– izvajanje kontrole količine in kakovosti pšenice iz uvoza – 8 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: v skladiščih v Republiki
Sloveniji, na odkupnih mestih in v zbirnih
centrih (za odkup pšenice in rži letine
1999).
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: storitve ponudnika morajo
biti opravljene v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki opredeljujejo
način izvedbe kontrolnih del, naštetih v
objavi.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko
potegujejo tudi samo za posamično
navedeno storitev.
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7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 12 mesecev od
podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 1999
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 20.000 SIT, katerega vplačajo interesenti virmansko na račun št. 50401-603-402300.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 17. 5. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana – tajništvo.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – kontrola
blaga – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
1999 ob 11. uri, na naslovu: Poslovna stavba, Dunajska 107 – 1. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri javnega razpisa do 3. 6. 1999.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Janez Bučar, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, tel. 061/189-73-46.
19., 20.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-2846
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
tel. 189-73-00, faks 189-73-47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje kontrole količine in kakovosti ob odkupu slovenske pšenice in rži – žetev 1999 –
148 mio SIT.
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4. Kraj izvedbe: v skladiščih v Republiki
Sloveniji, na odkupnih mestih in v zbirnih
centrih.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi
ali upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: storitve ponudnika morajo biti opravljene v skladu z veljavnimi
predpisi v Republiki Sloveniji, ki opredeljujejo način izvedbe kontrolnih del, naštetih v objavi.
(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: do 31. 12. 1999
od podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 1999
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 20.000 SIT, katerega vplačajo interesenti virmansko na račun št. 50401-603-402300.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 17. 5. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana – tajništvo.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – kontrola
blaga – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
1999 ob 10. uri, na naslovu: Poslovna stavba, Dunajska 107 – 1. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri javnega razpisa do 3. 6. 1999.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Janez Bučar, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, tel. 061/189-73-46.
19., 20.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Preklic
Ob-2836
Preklicujemo sklep o izboru za nabavo
elektronskih tehtnic, objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998; Ob-8717.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Popravek
Javni razpis za ozvočenje za velike javne
prireditve (zvočniki in ojačevalci s pripadajočo opremo), Javnega zavoda RTV Slovenija, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23-24
z dne 10. 4. 1999, Ob-2452, Št. 049/99
se pravilno objavi pod ZJN-02-B.
Uredništvo
Ob-2667
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velelenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najkrajši dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Autocommerce, d.o.o., Cankarjeva 11, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vozilo z nadgradnjo betonskega mešalca.
7. Pogodbena vrednost: 20,707.858 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,707.858 SIT, 16,326.943,50 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999; Ob-1024.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 119
Ob-2668
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 24. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– status ponudnika (registracija ponudnika, dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti),
– nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,
– poravnavnane davčne obveznosti,
– finančna boniteta ponudnika,
– zagotovitev 30% razpisanih vrst blaga
iz posamezne skupine,

– reference ponudnika,
– zagotovitev 60 dnevnega plačilnega
roka,
– garancije oziroma izjave,
– druga merila, (zahteve) navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) sadje in zelenjava:
1. sadje:
⋅ Pik As, d.o.o., Tržič,
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Meja, kmetijsko podjetje, d.d., Šentjur;
2. zelenjava sveža in kmetijski izdelki:
⋅ Pik As, d.o.o., Tržič,
⋅ Triler Marjan, kmetijstvo, Okroglo,
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Aljančič Janez, kmetijstvo, Križe;
3. zmrznjeno sadje in zelenjava:
⋅ Pems, d.o.o., Ljubljana,
⋅ Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka;
4. konzervirano sadje in zelenjava:
⋅ Kolinska, d.d., Ljubljana,
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Raks, d.o.o., Radomlje;
B) kruh in pekovsko pecivo:
⋅ Peks pekarna, d.o.o., Škofja Loka,
⋅ Žito Gorenjka, d.d., Lesce,
⋅ Don Donats, d.o.o., Kranj,
⋅ Pekarna Kranj, d.o.o., Okroglo,
⋅ Žito pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Ljubljana;
C) mlevski izdelki, riž in testenine:
⋅ Žito pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Ljubljana,
⋅ Meja kmetijsko podjetje, d.d.,
Šentjur,
⋅ Žito mlini, d.o.o., Ljubljana,
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica;
D) mleko in mlečni izdlki:
⋅ Mlekarna Celeia, d.o.o., Celje,
⋅ Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Gorenjska mlekarna, d.d., Kranj;
E) meso in mesni izdelki:
⋅ Pomurska tržen, d.o.o., Ljubljana,
⋅ Mesnine dežele Kranjske, Ljubljana,
⋅ Čadež Mesarstvo, s.p., Visoko,
⋅ Arvaj mesarstvo, s.p., Kranj,
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Jurmes, d.d., Šentjur pri Celju;
F) perutnina in perutninski izdelki:
⋅ Perutnina Ptuj, d.o.o., Ptuj;
G) ribe sveže in zmrznjene in morski sadeži:
⋅ Pems, d.o.o., Ljubljana,
⋅ Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka;
H) splošno prehrambeno blago:
1. olje, margarina in majoneza:
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Oljarica, d.d., Kranj,
2. jajca:
⋅ Meja, kmetijsko podjetje, d.d., Šentjur,
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Jurmes, d.d., Šentjur pri Celju,
⋅ Jata reja, d.d., Ljubljana,
⋅ Pik as, d.o.o., Tržič,
3. kis:
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Kolinska, d.d., Ljubljana,
4. sladkor in sladki namazi:
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
5. pijače:
⋅ Matik, d.o.o., Trzin,
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⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,

6. začimbe in koncentrati:
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Kolinska, d.d., Ljubljana,
7. ostala živila:
⋅ Mercator, d.d., Ljubljana,
⋅ Žito Gorenjka, d.d., Lesce.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: živila
in material za prehrano.
7. Razpisana vrednost: 65,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 35.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudniki morajo mesečno (za sadje in
zelenjavo tedensko) dostaviti naročniku cenike, naročnik bo izbral izvajalca po merilih
najnižje cene in kvalitete blaga.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999;
Ob-726.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 119
Ob-2669
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, raven vsebinske celovitosti ponudbe, reference, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Linde plin, d.o.o., Bukovžlak 65/b, Celje.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava plinov.
7. Pogodbena vrednost: 4,825.373 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,529.828 SIT, 4,825.373 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 01115/00
Ob-2670
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Kočevski tisk, d.d., Ljubljanska
18/a, 1330 Kočevje,
2. Ino, d.o.o., Polže 24, 3203 Nova
cerkev,
3. Fotolik, d.o.o., Teharska ul. 4,
3000 Celje,

Št.

4. Državna založba Slovenije, d.d.,
Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
5. EPPS, d.o.o., Cesta v Mestni log
81, 1000 Ljubljana,
6. La mil, d.o.o., Ljubljanska 67,
1330 Kočevje,
7. Martisk, d.o.o., Ul. Ob Ložiču 17,
9000 Murska Sobota,
8. Adi Rebernik, d.o.o., Kneza Koclja
11, 2000 Maribor,
9. Prodesign, d.o.o., Cesta zmage
94, 2000 Maribor,
10. Krojan, d.o.o., Savska 13, 1230
Domžale,
11. Dravske tiskarne, d.d., Pobreška
c. 20, 2000 Maribor,
12. Cetis, d.d., Čopova 24, 3000
Celje,
13. Herle M & W, d.o.o., Dobrave 3,
1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: franko kupec –
dostavljeno.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obrazci v poštnem prometu.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 104,994.820 SIT, 2,891.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999; Ob-1032.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01115/00
Ob-2671
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ocena strokovne komisije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Galant-M, Prušnikova 95,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: poštne torbe.
7. Pogodbena vrednost: 8,890.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,898.750 SIT, 6,825.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999; Ob-1254.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01115/00
Ob-2673
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ocena strokovne komisije.

27 / 16. 4. 1999 / Stran 1935
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TOKAM, d.o.o., Sp. Ščavnica 74/a, 9250 Gornja Radgona.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 100 kom kotaličnih zabojnikov.
7. Pogodbena vrednost: 10,866.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,130.000 SIT, 10,438.447 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999; Ob-1257.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 182/99
Ob-2672
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Oskarja
Kovačiča Škofije, Sp. Škofije 40/d, 6281
Škofije.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javnirazpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna komisija je uporabila
vsa merila iz razpisa in razpisne dokumentacije, razvidne iz objave naročila (21. člen
ZJN): cena, kvaliteta izdelkov, dosedanje
izkušnje, reference na področju predmeta
javnega razpisa, lastno proizvodnjo, posebne ugodnosti, ki so jih ponudili ponudniki,
plačilni rok, celovitost opisa, skladnost ponudbe z zahtevami naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
⋅ mleko in mlečni izdelki:
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor,
– Agroind Vipava 1894, Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
– Ljubljanske Mlekarne Ljubljana, d.d.,
Dekani 3, 6271 Dekani,
– Mlekarna Planika Kobarid, Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid;
⋅ meso in mesni izdelki.
– Mesnica – delikatesa Bruno Markežič
s.p., Sp. Škofije 207, 6281 Škofije,
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
⋅ ribe in konzervirane ribe:
– Jestvina Koper, Trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, 6000 Koper,
– Delmar, promet z ribo, d.d., Dantejeva
2, 6310 Izola;
⋅ jajca:
– Kmetijska zadruga, p.o., Agraria Koper, Ul. 15. maja 17, 6000 Koper;
⋅ olja in izdelki:
– Jestvina Koper, Trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, 6000 Koper,
– Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, 6250
Ilirska Bistrica;
⋅ sveža zelenjava in sadje:
– Kmetijska zadruga, p.o., Agraria Koper, Ul. 15. maja 17, 6000 Koper;
⋅ zamrznjena in konzervirana zelenjava in
sadje:
– KZ, p.o., Agraria Koper, Ul. 15. maja
17, 6000 Koper,
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– Ljubljanske mlekarne, d.d., Dekani 3,
6271 Dekani,
– Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, 6250
Ilirska Bistrica;
⋅ sadni sokovi:
– Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, 6250
Ilirska Bistrica,
– Jestvina Koper, Trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, 6000 Koper;
⋅ žita, mlevski izdelki in testenine:
– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Mlinotest, Pekarna Koper, d.o.o., Pobeška 15, 6000 Koper;
⋅ zamrznjeni izdelki iz testa:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,
– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;
⋅ kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi:
– Mlinotest Pekarna Koper, d.o.o., Pobeška 15, 6000 Koper,
– Pekarstvo in slaščičarstvo, Kruh Koper, d.d., Ul. 15. maja št. 12, 6000 Koper,
– Ter pan, d.o.o., Dragonja 72, 6333
Sečovlje,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica;
⋅ ostalo prehrambeno blago:
– Mlekarna planika Kobarid, Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid,
– Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, 6250
Ilirska Bistrica.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, Sp. Škofije 40d, 6281 Škofije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– olja in izdelki,
– sveža zelenjava in sadje,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
– ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s ponudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,472.913,60 SIT, 17,383,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
Ob-2674
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana, faks 13-73-203.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ni bilo popolnih ponudb vsaj dveh
ponudnikov.
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5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana
Št. 263/99
Ob-2675
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena ob zahtevani kvaliteti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SKAT, d.o.o., Izola.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 40, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: papirna higienska konfekcija.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999; Ob-539.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-2694
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KA-PIS, d.o.o., Novo Celje
8, 3301 Petrovče.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: energetski in signalni
kabli za rudarstvo.
7. Pogodbena
vrednost:
30,346.773,45 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,619.298 SIT, 30,346.773,45 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999; Ob-1373.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 403-10/99
Ob-2755
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna

uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejše cene glede na željeno kvaliteto, količino in kompletnost asortimana, ustrezni plačilni pogoji in dobavni
roki in tako po posameznem sklopu – davčnem uradu dosegel maksimalno število točk (70 točk) ter je glede referenc usposobljen za realizacijo ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Piramida, d.o.o., Polje 10, 1420 Zagorje ob Savi,
b) Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana,
c) DZS, d.d., Mali trg 6, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
1. Piramida, d.o.o., Zagorje ob Savi
za – Glavni urad v Ljubljani, Glavni urad –
DDV v Ljubljani, DU Celje, DU Koper, DU
Kranj, DU Maribor, DU Murska Sobota, DU
Novo mesto, DU Postojna, DU Ptuj, DU Trbovlje, DU Velenje,
2. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana za – DU Ljubljana,
3. DZS, d.d., Ljubljana, za – Posebni
DU v Ljubljani, DU Brežice, DU Kočevje,
DU Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
ostali potrošni pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost:
a) Piramida, d.o.o., Zagorje – skupna
pogodbena vrednost s PD v višini
268,976.763,50 SIT oziroma vrednosti po
posameznih sklopih pogodbe:
Sklop 1 – Glavni urad – 25,190.542,94
SIT,
Sklop 2 – Glavni urad-DDV –
14,831.915,06 SIT,
Sklop 5 – DU Celje – 37,040.563,11
SIT,
Sklop 7 – DU Koper – 22,337.927,20
SIT,
Sklop 8 – DU Kranj – 31,672.519,81
SIT,
Sklop 10 – DU Maribor –
50,033.664,40 SIT,
Sklop 11 – DU Murska Sobota –
21,759.912,97 SIT,
Sklop 13 – DU Novo mesto –
22,946.122,10 SIT,
Sklop 14 – DU Postojna –
9,507.573,68 SIT,
Sklop 15 – DU Ptuj – 10,621.924,22
SIT,
Sklop 16 – DU Trbovlje –
10,877.966,90 SIT,
Sklop
17
–
DU
Velenje
–
12,156.131,40 SIT;
b) Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana – skupna pogodbena vrednost s
PD v višini 80,823.077,08 SIT, oziroma
vrednost po posameznih sklopih:
Sklop
9
–
DU
Ljubljana
–
80,823.077,08 SIT;
c) DZS, d.d., Ljubljana – skupna pogodbena vrednost s PD v višini 53,613.455,50
SIT, oziroma vrednosti po posameznih sklopih:
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Sklop 3 – Posebni DU – 8,540.979,06
SIT,
Sklop
4
–
DU
Brežice
–
17,603.701,38 SIT,
Sklop 6 – DU Kočevje – 5,638.811,45
SIT,
Sklop 12 – DU Nova Gorica –
21,829.963,83 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1 – Glavni urad – 39,481.975,59
SIT, 25,190.542,94 SIT;
Sklop 2 – Glavni urad-DDV –
21,373.756,70 SIT, 14,831.915,06 SIT;
Sklop
3
–
Posebni
DU
–
13,037.848,89 SIT, 8,540.979,06 SIT;
Sklop
4
–
DU
Brežice
–
24,514.530,30 SIT, 17,603.701,38 SIT;
Sklop 5 – DU Celje – 53,676.651,30
SIT, 37,040.563,11 SIT;
Sklop 6 – DU Kočevje – 7,743.670
SIT, 5,638.811,45 SIT;
Sklop 7 – DU Koper – 33,988.816,80
SIT, 22,337.927,20 SIT;
Sklop 8 – DU Kranj – 52,254.870,83
SIT, 31,672.519,81 SIT;
Sklop 9 – DU Ljubljana –
134,775.351,47 SIT, 80,823.077,08
SIT;
Sklop 10 – DU Maribor –
77,642.487,50 SIT, 50,033.664,40 SIT;
Sklop 11 – DU Murska Sobota –
31,354.672,40 SIT, 21,759.912,97 SIT;
Sklop 12 – DU Nova Gorica –
62,382.642,73 SIT, 21,829.963,83 SIT;
Sklop 13 – DU Novo mesto –
31,675.723,18 SIT, 22,946.122,10 SIT;
Sklop 14 – DU Postojna –
12,991.722,30 SIT, 9,507.573,68 SIT;
Sklop 15 – DU Ptuj – 15,182.587,30
SIT, 10,621.924,22 SIT,
Sklop 16 – DU Trbovlje –
15,964.184,70 SIT, 10,877.966,90 SIT;
Sklop 17 – DU Velenje –
18,285.629,43 SIT, 12,156.131,40 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: dobavitelji so bili izbrani za obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999; Ob-725.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Ob-2676
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Lendava, Kidričeva 34, Lendava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 17. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila za dodelitev naročila so
najnižja cena, reference, zagotavljanje fiksnih cen, dobavni rok, plačilni rok in dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Zdravila, ampule in injekcije (sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom):

Št.

1. Sanolabor, Leskovškova 4, Ljubljana,
2. Kemofarmacija, Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
3. Javni zavod Mariborske Lekarne,
Zagrebška 91, Maribor,
b) Zobozdravstveni material (sposobnost
se prizna naslednjim ponudnikom):
1. Studio 33-marketing, Brilejeva 2,
Ljubljana,
2. Sanolabor, Leskovškova 4, Ljubljana,
3. Kemofarmacija, Cesta na Brdo
100, Ljubljnana,
4. Javni zavod Mariborske lekarne,
Zagrebška 91, Maribor,
5. Interdent, Trnoveljska cesta 9,
Celje.
6. Dentalija, Celovška 197, Ljubljana,
c) Laboratorijski material (sposobnost se
prizna naslednjim ponudnikom):
1. Sanolabor, Leskovškova 4, Ljubljana,
2. Kemofarmacija, Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
3. KEFO, Kongresni trg 3, Ljubljana,
4. ALPOS meding, L. Dobrotniška 2,
Šentjur,
5. Interexport, Slovenska 54/VII,
Ljubljana,
6. Laboratorijska tehnika Burnik, Skaručna 14, Vodice.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Lendava, Kidričeva 34, Lendava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: zdravila, ampule in injekcije, zobozdravstveni material, laboratorijski material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999, Ob-676.
Zdravstveni dom Lendava
Ob-2785
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Bokalova 4,
4270 Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka Lesce, d.d., za skupino 4,
2. Mesarstvo Čadež, Čadež Anton
s.p., Visoko, za skupini 5 in 6,
3. Kvibo, d.o.o., Tržič, za skupine 3,
5 in 7,
4. Kolinska, d.d., Ljubljana, za skupine 10, 13 in 14,
5. Špecerija Veletrgovina, d.d., Bled,
za skupine 5, 6, 10, 12, 13 in 14,
6. PIK-AS, d.o.o., Tržič, za skupini 1
in 2,
7. Gorenjska mlekarna, d.d., Kranj,
za skupini 8 in 9,
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8. Salus, d.d., Ljubljana, za skupini
11 in 15,
9. Mesarija Arvaj Anton s.p., Kranj, za
skupini 5 in 6,
10. Žito PT, d.d., Ljubljana, za skupino 4,
11. Emona Mesna industrija Zalog,
d.d., za skupini 5 in 6,
12. UNI Bled, d.o.o., Šenčur za skupino 4,
13. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, za skupini 8 in 9,
14. JEM Jeseniške mesnine, d.d.,
Jesenice, za skupine 8 in 9,
15. OTP, d.o.o., Jesenice, za skupini 11 in 15,
16. Ljubljanske mlekarne, d.o.o.,
Ljubljana, z a skupine 3, 8 in 9,
17. Celjske mesnine, d.d., Celje, za
skupini 5 in 6,
18. Droga, d.d., Portorož, za skupino 11,
19. Mesarija Janc Alojz, s.p., Jesenice, za skupini 5 in 6,
20. Gross Kern, d.o.o., Stahovica, za
skupini 5 in 6,
21. Horvej, d.o.o., Jesenice, za skupino 4,
22. Mesarija Mlinarič, d.o.o., Lesce,
za skupini 5 in 6,
23. Agroind Vipava, d.d., Vipava, za
skupini 8 in 9,
24. Sabex, d.o.o., Jesenice za skupini 3 in 7,
25. Živila Kranj, za skupine 1, 2, 3,
7, 10, 12, 13 in 14.
6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev dr.
Franceta Bergelja, Bokalova 4, 4270 Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 4,273.200 SIT, 3,229.100
SIT,
– skupina 2: 911.900 SIT, 769.100 SIT,
– skupina 3: 476.672 SIT, 237.560 SIT,
– skupina
4:
3,431.343
SIT,
2,593.529,44 SIT,
– skupina 5: 7,221.406,40 SIT,
6,469.132 SIT,
– skupina
6:
4,095.072
SIT,
3,315.967,20 SIT,
– skupina 7: 217.665 SIT, 172.395 SIT,
– skupina 8: 3,449.250 SIT, 3,097.350
SIT,
– skupina 9: 6,938.622,50 SIT,
5,964.521,60 SIT,
– skupina 10: 180.345,41 SIT, 130.941
SIT,
– skupina 11: 1,822.004,94 SIT,
871.942 SIT,
– skupina 12: 5,306.860,10 SIT,
5,026.912,80 SIT,
– skupina 13: 727.547,40 SIT,
647.897,30 SIT,
– skupina 14: 1,432.127,80 SIT,
1,350.193,05 SIT,
– skupina 15: 2,675.662,50 SIT,
1,600.000 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999;
Ob-1100.
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja
Jesenice
Št. 333
Ob- 2786
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference – 50%,
– ponudbena cena – 30%,
– ostalo – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška
cesta 49a, 2250 Ptuj,
– Granit, d.d., Titova cesta 87, 2310
Slovenska Bistrica,
– Gradis Nova, d.o.o., Gregorečeva ul.
28a, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava gramoznih agregatov in gradbenega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 11,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene za enoto mere po specifikaciji.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 333
Ob- 2787
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference – 50%,
– ponudbena cena – 30%,
– ostalo – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Cesta Varaždin, d.d., Podružnica Ormož, Ptujska cesta 12a, 2270 Ormož,
– Cesta podjetje Maribor, d.d., Iztokova
ulica 30, 2000 Maribor,
– Gradis nizke gradnje, d.d., Lavričeva
ulica 3, Maribor,
– Tovarna asfalta Pomurje, d.o.o., Bakovska cesta 33, 9011 Murska Sobota.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava asfaltnih zmesi.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene za enoto mere po specifikaciji.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 333
Ob- 2788
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference – 50%,
– ponudbena cena – 30%,
– ostalo – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska cesta 121, Ljubljana,
– Cetis Graf, d.d., Čopova 24, 3001
Celje,
– Založba obzorja, d.d., Partizanska 3-5,
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene za enoto mere po specifikaciji.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 333
Ob- 2789
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference – 45%,
– ponudbena cena – 35%,
– ostalo – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAN gospodarska vozila
Slovenija, d.o.o., Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kombiniranega
vozila za prediranje kanalizacije.
7. Pogodbena vrednost: 48,864.319
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,864.319 SIT, 37,202.964 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 333
Ob- 2790
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference – 45%,
– ponudbena cena – 35%,
– ostalo – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAN gospodarska vozila
Slovenija, d.o.o., Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kamiona prekucnika.
7. Pogodbena vrednost: 10,645.587
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,645.587 SIT, 8,347.193 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 00283
Ob-2793
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
MK Birooprema, d.d., Dunajska 121,
Ljubljana,
MK trgovina, d.d., Slovenska 29, Ljubljana,
Krojan, d.o.o., Savska 13, Domžale,
Herle M & V, d.o.o., Dobrave 3, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kuverte, paketna embalaža.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,869.994,50 SIT, 5,895.560 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 13. 2. 1999; Ob-1258.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 00283
Ob-2794
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, ekipe kompleksnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
za nabavo tiskalnikov nalepk črtne kode
Špica, d.o.o., Slovenska 30, Ljubljana,
za nabavo potrjevalcev dokumentov se
ne izbere noben ponudnik,
za nabavo univerzalnih tiskalnikov Likorpis, d.o.o., Verd 100a, Vrhnika,
za nabavo POS tiskalnikov SRC computers, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana:
za ožičenje Unistar, d.o.o., Slomškova
27, Ljubljana,
za sistemsko strojno in programsko
opremo in storitve Lancom, d.o.o., Tržaška
63, Maribor,
za sistemsko strojno opremo (pozicija
10.7) Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, Ljubljana,
HUB 12 portni Lancom, d.o.o., Tržaška
63, Maribor,
sistemske omare, Lancom, d.o.o.,
Tržaška 63, Maribor,
komunikacijske kartice Lancom, d.o.o.,
Tržaška 63, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: PE Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska, računalniška oprema in storitve.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 97,288.225,06 SIT, 3,002.539,20
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999; Ob-936.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 00283
Ob-2795
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, ekipe kompleksnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
za nabavo tiskalnikov nalepk črtne kode
Špica, d.o.o., Slovenska 30, Ljubljana,
za nabavo potrjevalcev dokumentov se
ne izbere noben ponudnik,
za nabavo univerzalnih tiskalnikov Likorpis, d.o.o., Verd 100a, Vrhnika,
za nabavo POS tiskalnikov SRC computers, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,
za ožičenje Unistar, d.o.o., Slomškova
27, Ljubljana,
za sistemsko strojno in programsko
opremo in storitve SRC computers, d.o.o.,
Tržaška 116, Ljubljana,
za sistemsko strojno opremo (pozicija
10.7) Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, Ljubljana,
HUB 12 portni SRC computers, d.o.o.,
Tržaška 116, Ljubljana,
sistemske omare SRC computers,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,

Št.

komunikacijske kartice SRC computers,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: PE Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska, računalniška oprema in storitve.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 125,453.690 SIT, 3,589.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999; Ob-935.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01135
Ob-2823
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, ekipe kompleksnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
za nabavo tiskalnikov nalepk črtne kode
Špica, d.o.o., Slovenska 30, Ljubljana,
za nabavo potrjevalcev dokumentov se
ne izbere noben ponudnik,
za nabavo POS tiskalnikov SRC computers, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,
za ožičenje Unistar, d.o.o., Slomškova
27, Ljubljana,
za sistemsko strojno in programsko
opremo in storitve SRC computers, d.o.o.,
Tržaška 116, Ljubljana,
za sistemsko strojno opremo (pozicija
10.7) Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, Ljubljana,
za nabavo HUB 12 portni SRC computers, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana
sistemske omare SRC computers,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,
komunikacijske kartice SRC computers,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: PE Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska, računalniška oprema in storitve.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 107,827.280 SIT, 2,242.310 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999; Ob-1032.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01135
Ob-2824
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, ekipe kompleksnost.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
za nabavo tiskalnikov nalepk črtne kode
Špica, d.o.o., Slovenska 30, Ljubljana,
za nabavo potrjevalcev dokumentov se
ne izbere noben ponudnik,
za nabavo POS tiskalnikov SRC computers, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana:
za ožičenje Unistar, d.o.o., Slomškova
27, Ljubljana,
za sistemsko strojno in programsko
opremo in storitve SRC computers, d.o.o.,
Tržaška 116, Ljubljana,
za sistemsko strojno opremo (pozicija
10.7) Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, Ljubljana,
za nabavo HUB 12 portni SRC computers, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,
sistemske omare SRC computers,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,
komunikacijske kartice SRC computers,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: PE Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska, računalniška oprema in storitve.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 110,731.940 SIT, 4,394.770 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999; Ob-1031.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 0309-1/10-99
Ob-2805
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, SI-1507 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. januar 1999 in
25. marec 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsebinska ustreznost ponudb,
cena, izpolnjevanje tehničnih zahtev, reference, garancijski pogoji, lokalna podpora,
plačilni pogoji, roki izvedbe, sofinanciranje,
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Naročilo za blago pod točko razpisa
3(b)(2) ni bilo dodeljeno zaradi tega, ker se
je prijavil en sam ponudnik (sklep Revizijske
komisije za javna naročila RS).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Po razpisnih postavkah v točki razpisa
3(b):
(1) Kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice, personalizacija in priprava kartic za distribucijo,
2,152.500 kosov. Tiskana gradiva za potrebe distribucije kartic in druga informativna gradiva: Gemplus International, Parc
d’Activites de Gemenos, 13420 Gemenos,
Francija.
(2) Čitalniki kartic (4.500 kosov namiznih, 200 vgrajenih v tipkovnici, 600 prenosnih): naročilo ni dodeljeno.
(3) Samopostrežni terminali tipa
SST1, 110 kosov, in tipa SST2, 100 kosov: Siemens Slovenija d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana.
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(4) Centralno transakcijski strežnik z
integracijo v sistem KZZ in v informacijski sistem Zavoda: Siemens Slovenija
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.
(5) Omrežje samopostrežnih terminalov: Nil d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: različni kraji na območju Republike Slovenije po postavkah vrste in količine blaga.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: glej 5. točko.
7. Pogodbena vrednost: predvidene vrednosti po razpisnih postavkah iz 5. točke:
(1) 1.639,588.000 SIT,
(3) 310,573.000 SIT,
(4) 9,000.000 SIT,
(5) 69,600.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: predvidene
vrednosti po razpisnih postavkah iz 5. točke:
(1) 487,404.430 SIT,
(3) 234,669.472 SIT,
(4) 0 SIT,
(5) 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: po razpisnih
postavkah iz 5. točke:
(1) pet,
(3) tri,
(4) dva,
(5) tri.
10 Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po razpisnih postavkah iz 5. točke:
(1) 1.758,772.900
SIT
in
1.323,066.660 SIT,
(3) 310,772.800 SIT in 548,815.721
SIT,
(4) 8,590.540 SIT in 110,097.419 SIT,
(5) 78,566.209 SIT in 132,137.477 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 72, z dne 23. oktobra 1998, Ob-7554.
Zavod za zdravstveno
zavarvanje Slovenije
Št. 9
Ob-2808
1. Naročnik, poštni naslov: Poslovna
skupnost osnovnih šol Občine Domžale,
Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnikov, reference, plačilni pogoji, ostala merila, ki so bila navedena v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
– Pomurka Trženje, d.o.o., Ljubljana,
– MIR Mestna industrija Radgona,
Gornja Radgona,
– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
– VES Minimarket, Mengeš,
– Arvaj Anton, s.p., Kranj,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Laško,
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– Napredek Trgovina, d.d., Domžale;
2. skupina: ribe in ribji izdelki:
– Brumec Ručigoj, d.o.o., Mengeš,
– RAK S, d.o.o., Radomlje,
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– Mercator, d.d., Ljubljana,
– Napredek Trgovina, d.d., Domžale,
– Emona Blagovni center, d.d.,
Ljubljana;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Gorenjska mlekarna, d.d., Kranj,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, Petrovče,
– Erfa, d.o.o., Dob,
– Napredek Trgovina, d.d., Domžale,
– Emona Blagovni center, d.d.,
Ljubljana;
4. skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Pekarna Kranj, Kranj,
– Pekarna Pečjak, Škofja Loka,
– PEKS, Pekarna in slaščičarna
Škofja Loka,
– Mercator pekarna Grosuplje, Grosuplje,
– Klasje MPP Celje, d.d.,Celje,
– Žito Gorenjka, d.d., Lesce,
– Don Donats, d.o.o., Kranj,
– Žito, d.o.o., Ljubljana,
– Napredek Trgovina, d.d., Domžale;
5. skupina: sadje in zelenjava:
– Sadjarstvo Boris Toš, s.p., Vitomarci,
– Desta s.p., Radomlje,
– Kmetijsko gozdarska zadruga
Kranj,
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
– Mercator, d.d., Ljubljana,
– Emona Blagovni center, d.d.,
Ljubljana,
– Meja Šentjur, d.d., Šentjur;
6. skupina: jajca:
– Jata Reja, Ljubljana,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– Mercator, d.d., Ljubljana,
– Napredek Trgovina, d.d., Domžale,
– Emona Blagovni center, d.d.,
Ljubljana,
– Meja Šentjur, d.d., Šentjur;
7. skupina: sadni sokovi:
– Dana Mirna,
– Mercator, d.d., Ljubljana,
– Erfa, d.o.o., Dob,
– Napredek Trgovina, d.d., Domžale,
– Emona Blagovni center, d.d.,
Ljubljana,
– Kolinska, Ljubljana,
8. skupina: splošno prehrambeno
blago:
– Žito Mlini, d.o.o., Ljubljana,
– Droga Portorož, d.o.o., Portorož,
– RAK S, d.o.o., Radomlje,
– Mercator, d.d., Ljubljana,
– Žito, d.o.o., Ljubljana,
– Napredek Trgovina, d.d., Domžale,
– Emona Blagovni center, d.d.,
Ljubljana,
– Meja Šentjur, d.d., Šentjur,
– Kolinska, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
– Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
Pelechova 83, Radomlje,
– Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13,
Domžale,
– Osnovna šola Janka Kersnika Brdo,
Brdo pri Lukovici 5, Lukovica,
– Osnovna šola Trzin, Mengeška 7/B,
Trzin,

– Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica
11, Mengeš,
– Osnovna šola Domžale, Bistriška 19,
Domžale,
– Osnovna šola Dob, Šolska 7, Dob,
– Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljanska 58, Domžale,
– Osnovna šola Jurija Vege, Vegova 38,
Moravče,
– Vrtec Domžale, Savska 3, Domžale,
– Vrtec Urša, Slamnikarska 26, Domžale.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– meso in mesni izdelki: 40,400.000
SIT,
– ribe in ribji izdelki: 3,610.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 27,100.000
SIT,
– kruh
in
pekovski
izdelki:
43,500.000 SIT,
– sadje in zelenjava: 16,660.000 SIT,
– jajca: 1,130.000 SIT,
– sadni sokovi: 8,650.000 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
19,250.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 160,300.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 53.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54 z
dne 31. 7. 1998.
Poslovna skupnost
osnovnih šol občine Domžale

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-2659
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Lj.-Polje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edino merilo je cena in finančno
ekonomski vplivi na ceno (plačilni roki, obresti, ipd.)
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RUDIS, Poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.d.,
Trbovlje, Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana – nadomestni objekt:
(a) izvedbeno projektiranje – PZI
(PID) z vgradno opremo;
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(b) izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del (GOI) z vgradno opremo.
Studenec 48, Ljubljana-Polje.
7. Pogodbena vrednost: do največ
942,827.322 SIT z vključenim PD in DDV
(po 1. 7. 1999); brez PD in brez DDV
799,819.581 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: vrednost del
oddanih dvema podizvajalcema je do največ 377,130.928,80 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1.055,165.328 SIT z vključenim PD
in DDV (po 1. 7. 1999); brez: 893,785.414
SIT,
– 942,827.322 SIT z vključenim PD in
DDV
(po
1.
7.
1999);
brez
799.819.581 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list Republike Slovenije, št. 4. z dne
22. 1. 1999, Ob-416.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-2677
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana, faks 061/29-14822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
brez javnega razpisa (5. točka 55. člena).
3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec ima ustrezne reference za vsa razpisana dela, ima sprejemljiv rok za izvedbo del in je cenovno najugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GEOT, d.o.o., Dimičeva 12,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija nasipa v Avčah (km 65+800) na železniški progi
Jesenice–Sežana, skupaj z izdelavo
PGD-PZI.
7. Pogodbena
vrednost:
51,711.453,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,998.500 SIT, 46,272.195 SIT.
11., 12., 13.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-2678
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe, garancijski rok, reference in
druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RB Projekt, d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: ureditev dvorišč
stavbe ZZZS, OE Ljubljana, Miklošičeva 24.
7. Pogodbena vrednost: 37,485.929
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,431.630 SIT, 35,044.202,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 311-35-4/98-1850-55
Ob-2679
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, Maribor, tel. 2201-412 faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Protech, d.d., Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vročevoda,
montažna in gradbena dela po Betnavski ulici v dolžini 186 m, DN 100,
130 °C, 16 bar.
7. Pogodbena vrednost: 9,128.465,54
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,528.878,20 SIT, 9,128.465,54 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999.
Mestna občina Maribor
Št. 311-35-5/98-1850-55
Ob-2680
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, Maribor, tel. 2201-412, faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, pondubena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Protech, d.d., Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vročevoda,
montažna in gradbena dela od Mb tiska
do Tržaške v dolžini 150 m, DN 150,
130 °C, 16 bar.
7. Pogodbena
vrednost:
10,918.528,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,483.827,90 SIT, 10,918.528,40
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 9. 1. 1999.
Mestna občina Maribor
Št. 031-03
Ob-2681
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Destrnik, Vintarovci 50, Desternik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis gradbeno podjetje
gradnje Ptuj, d.d., Ormoška 22, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev objekta
turističnega doma v zdravstveni dom Destrnik.
7. Pogodbena vrednost: 23,423.901 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,819.384 SIT, 22,767.595 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.
Občina Destrnik
Ob-2682
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. april 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: rok izvedbe,
cena in splošne reference že opravljenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovod za območje
Krke v Strunjanu.
7. Pogodbena vrednost: 38,215.541
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 20,590.740
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,615.005,98 SIT, 38,215.541 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.
Ob-2683
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, druga merila predvidena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Telmont, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja 13.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja optičnega
medkrajevnega kabla Sežana–Lipica–
Lokev.
Kraj izvedbe: Sežana, Lipica, Lokev.
7. Pogodbena vrednost: 28,787.298 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,056.722,50 SIT, 24,400.688 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko - komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-901 in
popravek v Uradnem listu RS, št. 11, z dne
19. 2. 1999, Ob-1150.
Telekom Slovenije, d.d., PE Koper
Ob-2684
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, druga merila predvidena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mensel, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Gorice 37.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO in kabelske kanalizacije Sežana K 1 smer Dane.
Kraj izvedbe: Sežana, smer Dane.
7. Pogodbena
vrednost:
26,439.164,76 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,726.115 SIT, 26,439.164,76 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko - komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-900.
Telekom Slovenije, d.d., PE Koper
Ob-2685
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
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3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, druga merila predvidena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prinsis - močnostna elektronika - proizvodnja, razvoj, inženiring, d.o.o.,
Stegne 35, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: PX Portorož – dobava
in postavitev diesel električnega agregata.
7. Pogodbena vrednost: 5,989.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,423.920,50 SIT, 5,989.800 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko - komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999, Ob-732.
Telekom Slovenije, d.d., PE Koper
Št. 8120/1999/720
Ob-2852
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene pozitivne reference ponudnikov pri podobnih delih na objektih ELES-a,
– potrjene pozitivne reference ponudnikov pri podobnih delih na objektih drugih
naročnikov,
– neurejenost ponudbene dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Drago Ratajc s.p., Gubčeva
3, 3210 Slovenske Konjice.
6. Kraj dobave: DV 110 kV Formin–
Kidričevo, sektor Ptuj Kidričevo,
Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: DV 110 kV Maribor–Pekre 2 sanacija a.b. stebrov.
7. Pogodbena vrednost: 13,664.270 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,207.555 SIT, 8,849.985 SIT (ponudba je bila neustrezna).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999; Ob-1231.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-2818
1. Naročnik, poštni naslov: Institut
“Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena (naročnik ni dolžan
oddati naročila ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno),
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RIMA, d.o.o., Dunajska 105,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razširitev avle IJS,
Jamova 39, Ljubljana – gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
7. Pogodbena vrednost: 28,605.685 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,848.021 SIT, 28,605.685 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998;
Ob-8831.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana,
Slovenija

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. 11/01-99
Ob-2664
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa
– prednost imajo ponudniki, ki že dobavljajo
blago iz tega razpisa vrtcu ali šoli – 4 točke,
– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih – 2 točki,
– lastna proizvodnja oziroma proizvodnja domačega proizvajalca – 2 točki,
– plačilni pogoji s čim daljšim plačilnim
rokom – 1 točka,
– posebne ugodnsoti ponudnika (super
rabati) – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, Ptuj,
b) Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva ulica 25, p.p.
3270, Ljubljana,
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c) Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
d) Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava,
e) Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge
69, Videm - Dobrepolje,
f) Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
g) Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana,
h) Podravka, d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
i) Brumec - Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka - Mengeš,
j) Kolinska, Prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska cesta 30, Ljubljana,
k) Fructal, Živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
l) Impuls, d.o.o., IOC Trzin, Motnica
11/1, p.p. 37, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dravlje,
Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: sukcesivna dobava prehrambenih izdelkov za šolsko malico in kosila za del
javnega naročila, in sicer za skupine:
jajca, mleko in mlečni izdelki, kruh in
pekovsko pecivo, sveža zelenjava in
suhe stročnice, konzervirano sadje in
sokovi ter skupino ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena
vrednost:
12,956.617,35 SIT na leto.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): naročilo je bilo oddano po delih brez
podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 32 (2 neveljavni).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) jajca: 189.800 SIT, 189.630 SIT,
b) mleko in mlečni izdelki; 2,979.597
SIT, 1,856.010 SIT (delna ponudba),
c) kruh
in
pekovsko
pecivo:
8,558.748,46 SIT, 159.600 SIT (delna ponudba),
d) sveža zelenjava in suhe stročnice:
644.831 SIT (delna ponudba), 96.976,75
SIT (delna ponudba),
e)konzervirano sadje in sokovi: 901.916
SIT (delna ponudba), 190.597,21 SIT (delna ponudba),
f) ostalo
prehrambeno
blago:
2,244.623,10 SIT (delna ponudba),
161.912,50 SIT (delna ponudba).
11.
12. Datum in številka objave: Uradni list
RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-403.
Osnovna šola Dravlje
Št. 100/98
Ob-2665
1. Naročnik, poštni naslov: Lmestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, ustreznost in
kakovost ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CEE Inženiring, d.o.o., Jamova 20, Ljubljana.

Št.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje strokovnega inženiringa in nadzor
nad prenovo Ljubljanskega gradu.
7. Pogodbena vrednost: 1,75% od vrednosti del.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,30% od ocenjene vrednosti del,
1,75% od vrednosti del.
11., 12.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Ob-2666
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik - KOPA, Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, raven vsebinske celovitosti ponudbe, reference, druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Reševalec, d.o.o., Tugomerjeva 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vsakodnevno izvajanje prevozov bolnikov.
7. Pogodbena vrednost: plačilo po številu prevoženih km in opravljenem čakalnem času.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
Bolnišnica Golnik - KOPA
Št. 90315-2/1999-10
Ob-2743
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: velja za vseh
pet razpisanih nalog enako in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Monolit d.o.o., Letališka
17/II, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,
– naloga 3.3.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova 2, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.4.: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.5.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-1,
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– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-2,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-3,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-4,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-5.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 8,839.284 SIT,
– naloga 3.2.: 6,526.266 SIT,
– naloga 3.3.: 7,484.250 SIT,
– naloga 3.4.: 7,726.367 SIT,
– naloga 3.5.: 6,624.436 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednje naloge in sicer:
– naloga 3.2.: 3% vrednosti pogodbenega dela,
9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 3,
– naloga 3.2.: 3,
– naloga 3.3.: 3,
– naloga 3.4.: 3,
– naloga 3.5.: 3,
– naloga 3.6.: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga
3.1.:
9,761.172
SIT,
8,839.284 SIT,
– naloga
3.2.:
7,104.401
SIT,
6,526.266 SIT,
– naloga
3.3.:
8,264.570
SIT,
7,484.250 SIT,
– naloga
3.4.:
8,483.225
SIT,
7,726.367 SIT,
– naloga
3.5.:
7,326.580
SIT,
6,624.436 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 333
Ob-2791
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje Maribor, Strma ulica 8, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference 50,
– ponudbena cena 30,
– ostalo 20.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Modan, d.o.o., Krekova 21,
Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: avtomatizacija ter vodenje prečrpališča odpadnih vod v Melju.
7. Pogodbena
vrednost:
10,953.638,85 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
11,533.266 SIT, 10,953.638,85 SIT.
11., 12. Datum in številka objave razpisa
za ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 85 z dne 18. 12.
1998.
Nigrad, d.d., Maribor

Stran

1944 / Št. 27 / 16. 4. 1999

Št. 265-2/99
Ob-2792
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire):ponudbena cena in plačilni pogoji, strokovna in tehnična usposobljenost, reference
ponudnika in eventualne druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Perutnina Ptuj, d.d., PC Tiskarna,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiskanje
dovolilnic za mednarodni prevoz, predvidoma okrog 400.000 kosov.
7. Pogodbena vrednost: predvidoma
15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prejete so bile
3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
27,75 SIT, 15 SIT za dovolilnico.
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Ob-2819
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): na podlagi dejstev in zahtev iz razpisne
dokumentacije, ter upoštevanju meril, komisija ugotavlja, da je najbolj ugodna ponudba z
vidika cene, referenc, tehnično tehnoloških
zahtev in strukture kadrov Tiskarna Vesel, s.p.,
Novo mesto.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Tiskarna Vesel – Vesel Tone, s.p.,
Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: potisk in
embaliranje, telefonskih kartic – telekartic.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-2718
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda firmi Siemens AG, Berliner Str.
295-303, 63067 Offenbach am Main Nemčija, kot edinemu možnemu dobavitelju re-
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zervnih delov za Sistem za sušenje radioaktivnih odpadkov kateri je tudi dobavljen od
istega dobavitelja. Dobava rezervnih delov
je bila in se tudi izvaja v skladu s pogodbo
za dobavo in inštalacijo sistema za sušenje
radioaktivnih odpadkov sklenjeno med NE
Krško in Siemensom.
3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens AG, Berliner Str.
295-303, 63067 Offenbach am Main,
Nemčija.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– procesni ventili – kroglasti ventili s
prirobnico:
⋅ DN 15, 1.4571,
⋅ DN 15, 1.4539,
⋅ DN 20, 1.4571,
⋅ DN 25, 1.4571,
⋅ DN 25, 1.4539,
⋅ DN 40, 1.4571,
⋅ DN 40, 1.4539,
⋅ DN 50, 1.4571,
⋅ DN 50, 1.4539,
⋅ DN 80, 1.4571,
⋅ DN 150-DN 100, 1.4571;
– tesnila – za kroglaste ventile s prirobnico:
⋅ DN 15,
⋅ DN 20,
⋅ DN 25,
⋅ DN 40,
⋅ DN 50,
⋅ DN 80,
⋅ DN 150-DN 100;
– ventil – predušni ventil, vel. 3/4",
GS-C25N;
– ventili – kontrolni ventili:
⋅ DN 15, 1.4571,
⋅ DN 25, 1.4571,
⋅ DN 50, 1.4571,
⋅ DN 50, 1.4408,
⋅ DN 40, 1.4408 ali 1.4571;
– ventil – spec. izpustni (kroglični)
ventil z rezervoarjem, DN 50, 1.4539;
– ventili (tipa “Compact” = brez
prirobnice) – kompaktni kroglični ventili:
⋅ DN 15, 1.4571,
⋅ DN 15, 1.4539,
⋅ DN 20, 1.4571,
⋅ DN 25, 1.4571,
⋅ DN 25, 1.4539,
⋅ DN 40, 1.4571,
⋅ DN 40, 1.4539,
⋅ DN 50, 1.4571,
⋅ DN 50, 1.4539;
– testnila – za spec. izpustni (kroglični ventil) z rezervoarjem, DN 50 za kompaktne kroglične ventile:
⋅ DN 15,
⋅ DN 20,
⋅ DN 25,
⋅ DN 40,
⋅ DN 50.
7. Pogodbena vrednost: 9,776.154 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško

Št. 3-22
Ob-2817
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka prvega odstavka 55. in 56. člena ZJN.
3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo javnega naročila je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo – boljša
občutljivost instrumenta, kompatibilnost z
obstoječo opremo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Canberra Packard, Central
Europe GmbH, Wienersiedlung 6, Schwadorf, Austria.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: scintilacijski analizator.
7. Pogodbena
vrednost:
14,068.761,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,366.192,36 SIT, 14,068.761,90
SIT.
11.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 01135
Ob-2821
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: edini primerni
poslovni prostor v kraju Šoštanj za opravljanje poštne dejavnosti.
3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini primerni ponudnik poslovnih prostorov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nakup poslovnega
prostora.
7. Pogodbena vrednost: 99,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-2840
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
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sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS 17/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS 24/97) ter 117. in 118. členom pravil
in postopkov Evropske unije za izvedbo javnih razpisov objavlja Republika Slovenija,
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta Poslovno podporni
Center Kranj
Izvedbo del sofinancira Evropska komisija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 1996, projekt številka SL –
9608.02.02.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav, članic
Evropske unije in iz držav prejemnic sredstev programa PHARE. Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz teh držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba gradbenih,
zaključnih, obrtniških in instalacijskih del objekta Poslovno podporni center Kranj na
Jesenicah, skupaj s priključki na javno infrastrukturo.
V primeru, da bo vrednost ponudba presegla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Skrajni rok pričetka del je 28 dni po podpisu pogodbe, predvideni rok dokončanja del pa 12 mesecev,
vendar ne kasneje kot do 31. 7. 2000.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Izbira izvajalca bo potekala po postopku, ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem Federation Internationale des Ingeniurs – Conseils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/1992).
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zadostijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:
– letni promet gradbenih del v letih
1996, 1997 in 1998 mora znašati najmanj
1,600.000 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;
– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Dominvest Jesenice, C. M. Tita 18, 4270
Jesenice, po vplačilu nevračljivega zneska
150.00 EUR v protivrednosti v SIT ali v katerikoli tuji konvertibilni valuti na žiro račun številka 51530-601-13474 (za tolarska vplačila) ali na devizni račun pri Gorenjski banki
Kranj, številka 26199/8, S.W.I.F.T.: GORE

Št.

SI. 2X (za devizna vplačila) s pripisom “Za
razpisno dokumentacijo Poslovno podporni
center Kranj”. Za vplačila je merodajen menjalni tečaj Narodne banke Slovenije na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe smejo predložiti le imetniki razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo od 18. 4. 1999 vsak delovnik
od 8. do 12 ure. Za vse dodatne informacije
je pooblaščen Zdravko Noč, dipl. inž., telefon:
+386 64 831 045,
faks
+386 64 861 241, e mail: dominvest@g-kabel.si. Za ponudnike bo pred ogledom kraja
gradbišča organiziran informativni sestanek
dne 4. 5. 1999 ob 11. uri na istem naslovu.
4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo prispeti do 28. 5. 1999 do 11. ure po lokalnem času na naslov: Dominvest Jesenice,
C. M. Tita 18, 4270 Jesenice. Ovojnice
morajo biti zaprte in jasno označene: “Not
to be opened before the Opening session”
in “Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”. Odpiranje ponudb bo javno isti dan
na istem naslovu ob 13. uri po lokalnem
času. Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje
en predstavnik ponudnika, ki se izkaže s
pisnim pooblastilom.
Republika Slovenija
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 17/93),
refering to Public Procurement Law, section
9, paragraph 1 of article 55 (OG RS 24/97)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures
of Public Tender Performed Republic of
Slovenia, Ministry of Small Enterprises and
Tourism announced
Invitation to Tenders
for the Project Business Support
Centre Kranj
The works are cofinanced by the
European Commision from PHARE funds in
the framework of PHARE CBC Programme
Slovenia Austria 1996, Project No. SL 9608.02.02.
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of Member States
of the European Union and of beneficiary
countries of the PHARE programme.
Supplies of materials and equipment offered
must also originate from those countries.
1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the
selection of the Contractor for construction
works, craftsmen and installation works for
building of the Business Support Centre
Kranj on Jesenice with connection on the
public ducts.
In the case Tenders value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the rights to reduce parts of tender
works. Deadline for commencement of
Works is 28 days after signing of the
Contract and shall be finalised within 12
months, and in any event no later than by
July 31st 2000.
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2. Procedure and Conditions of the
Contract
The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The
conditions of the contract will be in
accordance
with
the
Federation
Internationale des Ingenieurs – Conseils
Conditions of Contract for Works of civil
Engineering Construction (Red Book, fourth
edition, FIDIC 1987/1992).
Tenders for the construction works should
be submitted only by companies and natural
persons meeting the minimum qualifying
criteria including, but not limited to:
– annual turnover in construction works
for the years 1996,1997 and 1998 at least
of EUR 1.600.000,
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years,
– the ratio of total debts/ total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.
All tenders must be accompanied by a
Tender bond in the amount of 3% of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency.
3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language
may be obtained from the following
address: Dominvest Jesenice, C. M. Tita
18, 4270 Jesenice, Slovenija, upon
payment of not refundable fee of 150.00
EUR or SIT or any other equivalent foreign
convertible currency to the account No.:
51530-601-13474 (for payments in SIT)
or to the bank account No. 26199/8 at
Gorenjska banka Kranj, S.W.I.F.T.: GORE
SI. 2X (for payment in foreign currency),
with the notice “For tender dossier
Business Support Centre Kranj”. For the
payment the exchange rate issued by the
National Bank of Slovenia on the day of the
announcement in the OG RS is relevant.
Only tenders purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
from April 18th, 1999. For all additional
information the responsible person is Mr.
Zdravko Noč, phone: +386 64 831 045,
fax:
+386 64 861 241,
e-mail:
dominvest@g-kabel.si.
A
clarification
meeting and a prior site visit will be held on
May 4th,1999 at 11:00 hrs local time at the
same address.
4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English
language must be delivered by latest on
May 28th, 1999, by 11hrs local time to the
address: Dominvest Jesenice, C. M. Tita
18,4270 Jesenice, Slovenia. The sealed
envelope has to be marked “Not to be
opened before the Opening Session” and
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem
ponudb”. The opening of bids will be public
on the same day at 13:00 hrs local time at
the same address. At the opening session
one Tender’s representative, submitting the
power of attorney may participate.
Republic of Slovenia
Ministry of Small Enterprises
and Tourism

Stran

1946 / Št. 27 / 16. 4. 1999

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ZJN-04-S - 55. člen

ZJN-05-B - Sposobnost

Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-2716
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elekrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 7.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnična in strokovna usposobljenost, izkušnje in reference pri dosedanjih delih na objektih naročnika in podobnih objektih, pripravljenost za takojšnjo sanacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
popravilo betonske obloge podslapja
HE Zlatoličje.
7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor
Št. 400-07-08/99
Ob-2717
1. Naročnik, poštni naslov: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: zaradi povečanja zanimanja med strokovno in širšo javnostjo za že
izdano publikacijo, se je Uprava RS za
varstvo narave odločila za ponatis knjige
Vodnogospodarski načrt povodja Kokre.
3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovostno opravljeno delo,
zahtevani rok in sprejemljiva cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tiskarna Bitenc Sitotisk,
Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ponatis knjige Vodnogospodarski načrt povodja Kokre v nakladi 120 izvodov.
7. Pogodbena vrednost: 275.835 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 275.835 SIT.
11.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek
V javnem razpisu za ugotavljanje sposobnosti za dobavo blaga Kliničnega centra Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2505, Št. 225/99 se v 1. točki črta
beseda tel.
Uredništvo
Št. 04-3/1999
Ob-2655
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj.
2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski material
skladno z razpisno dokumentacijo.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
55,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj, uprava zavoda,
Milana
Vinter-Šambar,
faks
064/226-718, tel. 064/282-518.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999 med
10. in 13. uro po enodnevni predhodni najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 5. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 5. 1999 ob
12. uri na naslovu: OZG Kranj – OE
Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, Kranj, II. nadstropje, knjižnica.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do 12. 5. 1999 po

faksu št. 064/226-718. Naročnik glede na
predmet naročila ne namerava organizirati
posebnega sestanka s ponudniki.
10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 98/99
Ob-2656
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice, tel./telefaks
061/651-233.
2. (a) Kraj dobave: Vrtci Brezovica:
– enota Vnanje Gorice, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1357 Notranje Gorice,
– enota Podpeč, Jezero 113, 1352 Preserje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– zelenjava in suhe stročnice,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava,
– sadje in konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– kruh in pecivo,
– ostalo prehrambeno blago,
– razno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,700.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtci Brezovica, Nova pot
9, Vnanje Gorice, 1357 Notranje Gorice.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 19. 4. 1999 do
26. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. žiro računa:
50106-603-403467 (Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtci Brezovica, Nova pot 9,
Vnanje Gorice, 1357 Notranje Gorice.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 12. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, plačilni
pogoji, dobavni rok, kontrola kakovosti, okvirni čas in najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za dobavo prehrambenega blaga
po skupinah, za obdobje 12 mesecev.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Vrtci Brezovica
Su 36/99
Ob-2719
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj, faks 062/772-017.
2. (a) Kraj dobave: Ptuj, Krempljeva 7,
Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potrošni računalniški in
pisarniški material.
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(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od sklenitve pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, Ptuj, sekretar sodišča Turk
Aleksander.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
Okrožnega
sodišča
na
Ptuju,
52400-637-55487.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 5. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, 2250 Ptuj, s pripisom “Ne
odpiraj – Ponudba”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1999 do
14. ure na sedežu naročnika, Krempljeva
ulica 7, Ptuj, soba št. 22/II.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti na podlagi 50. člena ZJN in bo z njimi
skelnjena pogodba za dobo 12 mesecev.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki
bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb
so najnižja cena fco naročnik in dobavni
roki.
10.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 61
Ob-2720
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-varstveni zavod Kurirček Logatec, Notranjska 7A, Logatec, tel.
741-402, faks 741-402.
2. (a) Kraj dobave: VVZ Kurirček Logatec, Notranjska 7A.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:
– I. mleko in mlečni izdelki,
– II. meso in mesni izdelki,
– III. jušne zakuhe, testenine in keksi,
– IV. kruh in pekovski izdelki,
– V. pecivo,
– VI. čaji,
– VII. zamrznjena zelenjava,
– VIII. sveže sadje in zelenjava,
– IX. suho sadje,
– X. konzervirana živila,
– XI. sadni sirupi in sokovi,
– XII. ostala živila.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– VVZ Kurirček Logatec 10,810.000
SIT,
– enota Rovte 4,228.000 SIT,
– enota Hotedršiča 1,412.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: vzgojno-varstveni
zavod Kurirček Logatec, Notranjska 7a,
Logatec.

Št.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 19. 4. 1999 do
30. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50170-603-54084.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vzgojno-varstveni zavod Kurirček Logatec, Notranjska 7a, 1370 Logatec – tajništvo vrtca.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 1999 ob 11. uri, VVZ Kurirček Logatec.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoj iz 40. člena ZJN, plačilni
rok, odzivni čas, kontrola kvalitete in najnižja cena. Ponudniki lahko konkurirajo na eno
ali več blagovnih skupin.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
pogodbe za obdobje 12 mesecev. Blago je
potrebno dostavljati v 3 poslovne enote.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Vzgojno-varstveni zavod Kurirček,
Logatec
Ob-2695
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec “Mornarček” Piran, Ul. IX. korpusa 40/a, 6330 Piran, tel. 066/73-163,
telefaks 76-053.
2. (a) Kraj dobave: Piran, Ul. IX. korpusa
40/a.
(b) Vrsta, ocenjena vrednost in količina
blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. meso in mesni izdelki –
6,974.000 SIT,
2. zamrznjene in konzervirane ribe – 220.000 SIT,
3. jajca – 260.000 SIT,
4. sveža zelenjava in sadje –
3,740.000 SIT,
5. mlevski izdelki – 172.000 SIT,
6. ostalo prehrambeno blago –
2,904.000 SIT.
Skupina blaga je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila znaša
14,270.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava od 1. 6. 1999 do 30. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec “Mornarček” Piran, Ul. IX. korpusa 40/a, 6330 Piran,
tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisano dokumentacijo od 19. 4. 1999 do vključno 30. 4. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v tajništvu na sedežu vrtca.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51410-603-31962 – za razpisno dokumentacijo ali v gotovini na blagajni, na sedežu
naročnika vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti v tajništvo najkasneje 7. 5. 1999 do
12. ure, ne glede na to ali bodo oddane
osebno ali po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec “Mornarček” Piran, Ul.
IX: kropusa 40/a, 6330 Piran, z oznako
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis, za dobavo živil – skupine (navesti skupino)”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob
12. uri na sedežu naročnika v Piranu, Ul. IX.
korpusa 40/a.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena in drugi pogoji,
določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Mornarček, Piran
Št. 404-08-72/99-625
Ob-2816
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, 1113
Ljubljana, faks 061/171-21-48.
2. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Centralno tehnično
skladišče, Leskoškova ul. 6, Vojašnica
Franc-Rozman Stane, 1000 Ljubljana, Moste-Polje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– rezervni deli za tankovske motorje
V-55 in
– rezervni deli za obnovo in vzdrževanje tankov M-84.
(c) Ocenjena vrednost naročila: 54 mio
SIT v letu 1999.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
do 31. 12. 1999 za vrednost navedeno v
2. (c) točki.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Uprava za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, prvo
nadstropje soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 18. 5. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS-23/99), na račun št.
50100-637-55216.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: četrtek 20. 5. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25,
1113 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS – 23/99 – dobava rezervnih delov za
tankovske motorje V-55 in tanke M-84”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek 21. 5.
1999 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti:
– cenik in asortiman rezervnih delov za
zadevno javno naročilo in
– bonitete dobavitelja.
Ponudnikom, ki bodo po tem javnem razpisu pridobili sposobnost, bo to ob izpolnjevanju drugih pogojev, upoštevano za pridobitev koncesije za promet z vojaškim orožjem in opremo do 30. 7. 2000 po 77. členu zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94,
44/97 in 87/97).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 24, kontaktna
oseba
Dušan
Plavec,
tel.
061/171-25-61.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa: do 5. 7. 1999.
10.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 167/99
Ob-2829
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JVIZOŠ Sveta Trojica, Meznaričeva
1, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah,
tel. 062/729-01-91, faks 062/729-01-92.
2. (a) Kraj dobave: JVIZOŠ Sveta Trojica, Meznaričeva 1, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava živil: mleko in
mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, moka,
testenine, južno sadje in zelenjava, domače
sadje in zelenjava, razna živila.
(c) Ocenjena vrednost naročila: 5 mio
SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: zainteresirani ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika pri Lilijani Kurnik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago ob delovnikih od 19. 4.
1999 do vključno 23. 4. 1999 od 9. do 12.
ure za 8.000 SIT v tajništvu naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu
na
računu
naročnika
št.
51850-603-31600 – za razpisno dokumentacijo.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov naročnika JVIZOŠ Sveta Trojica, Meznaričeva 1, 2235 Sv. Trojica
v Slovenskih Goricah, do 14. 5. 1999 do
12. ure.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.
(b)
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1999 ob
13. uri, na naslovu naročnika. Odpiranje
ponudb bo vodila strokovna komisija.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 5. 1999.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti je dokaz, da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena in drugi kriteriji, določeni z zakonom in razpisno dokumentacijo.
10.
Osnovna šola Sveta Trojica v
Slovenskih Goricah

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Ob-2715
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks 062/3005-685.
2. Kraj izvedbe del: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbena dela – specifikacija del je navedena v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.
(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: izbranim ponudnikom bo priznana sposobnost za obdobje 12 mesecev.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
2000 Maribor, vložišče – soba 016, tel.
062/30-05-389.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 4. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije 15.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: 17. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, 2000 Maribor, vložišče –
soba 016.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: na razpis iz
prejšnjega poglavja se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe ali skupine fizičnih oseb
ali skupine pravnih oseb.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
10.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Javni razpisi
Popravek
Št. 321-02-41/4
Ob-2849
V javnem razpisu za subvencioniranje
investicij v izgradnjo in obnovo hladilnic
za sveže sadje, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999,
Ob-1716 se v poglavju I. Predmet razpisa
prvi stavek 5. točke spremeni tako, da se
pravilno glasi:
Zahtevke za dodelitev subvencije z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 21. maja 1999 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s
pripisom: Za razpis – subvencije za hladilnice.”
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Dopolnitev
Ob-2802
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem Republike Slovenije, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, dopolnjuje 5. (a) in 14. točko javnega razpisa, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 13 z dne 5. marca
1999; Ob-1326, za subvencioniranje deleža stroškov malih podjetij pri pridobitvi
certifikata sistema kakovosti po standardih
ISO 9000;
5. (a) Razpis je namenjen tudi malim
podjetjem za subvencioniranje deleža
stroškov, ki so nastali v postopku recertifikacije (ohranitev certifikata kakovosti).
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14. Na razpis se lahko prijavijo tudi
mala podjetja subvencioniranje deleža
stroškov, ki so nastali v postopku recertifikacije (ohranitev certifikata kakovosti).
Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem Republike Slovenije
Ob-2737
Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90,
12/92) objavlja Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana
natečaj
za dodelitev sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih
območij v Republiki Sloveniji za leto
1999
I.
1. Sredstva za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji se bodo dodeljevala za:
– sofinanciranje gradnje objektov in naprav lokalne infrastrukture,
– sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih načrtov in povračila dela stroškov
izdelave projektne dokumentacije,
– sofinanciranje gospodarskih naložb.
Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj namenja za zgoraj navedene namene 1.842,800.000 SIT proračunskih
sredstev.Od tega zneska bo namenjeno
50 mio SIT za spodbujanje gospodarskih
naložb, 42,8 mio SIT za izdelavo inicialnih
razvojnih načrtov in povračilo dela stroškov izdelave projektne dokumentacije in
1,75 mlrd SIT za razvoj lokalne gospodarske infrastrukture.
2. Pravico kandidiranja za sredstva iz
tega natečaja imajo fizične in pravne osebe za naložbe na območjih, določenih z
uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja (Uradni list
RS, št. 19/99).
3. Investitorji, ki so jim bila sredstva za
spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v obdobju 1991–1998 že
odobrena, ne morejo sodelovati na natečaju z istimi projekti.
4. Rok za vložitev prijav je en mesec
od objave v Uradnem listu RS.
5. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
II. Sofinanciranje gradnje objektov in
naprav lokalne infrastrukture
Upoštevani bodo zahtevki na področju
lokalne vodooskrbe, lokalnega cestnega
omrežja, lokalnega energetskega omrežja ter lokalnega javnega omrežja zvez, in
sicer:
na področju lokalne vodooskrbe:
– vodovodni sistem za eno ali več naselij ali skupin posameznih porabnikov
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(vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– individualna oskrba posameznega
porabnika z vodo iz lastnega vodnega vira
(vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev.
na področju lokalnega cestnega
omrežja:
– novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in rekonstrukcija tistih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji možno uvrstiti med lokalne ceste (uredba o kategorizaciji državnih cest – Uradni list RS, št.
33/98).
na področju lokalne elektro distribucijske mreže;
– transformatorske postaje, potrebne
za transformacijo srednje napetosti na nizko napetost;
– nizko napetostno omrežje do hišnih
priključkov.
na področju lokalne telefonije:
– krajevno telefonsko omrežje od vozliščnih oziroma končnih telefonskih central do hišnih priključkov.
2. Zahtevek vloži občina pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – natečaj za
dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja
demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1999 – lokalna infrastruktura “.
V primeru, da občina pošlje več vlog,
mora biti vsaka vloga posebej naslovljena
in poslana v svoji ovojnici. Na ovitku mora
biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Komisija bo z odpiranjem vlog začela
naslednji dan po zaključku natečaja. Občine bodo o izidu natečaja obveščene v
zakonitem roku.
3. Naložba bo na podlagi tega natečaja sofinancirana v višini do 30% predračunske vrednosti, oziroma do 50%, če je
lokacija naložbe v deset kilometrskem pasu ob mejah Republike Slovenije.
4. Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (nedvoumno naj bo navedena
začetna in končna točka objekta ali dela
objekta, ki je predmet zahtevka);
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del v letu 1999, oziroma drugo
investicijsko dokumentacijo določeno v
navodilu o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij (Uradni list
RS, št. 16/97, 20/97);
– poročilo o že opravljenih delih naložb, če gre za fazno gradnjo;
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– finančno konstrukcijo z navedbo virov financiranja in s časovno dinamiko porabe sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o
zagotovitvi ostalih sredstev,
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del (v skladu s zakonom o graditvi objektov, Uradni list SRS, št. 34/84,
29/86 in RS št. 40/94, 69/94, 29/95 in
59/96) ;
– sklep občinskega sveta o prioriteti
zahtevka in njegovo utemeljitev glede na
ustrezni razvojni program ali projekt;
– objavo javnega razpisa za izvajanje
del in/ali nabavo opreme.
Vrednost naložbe se izračuna po cenah, ki so veljale do dneva razpisa natečaja. Podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je potrebno vpisati na obrazec, ki je
sestavni del tega natečaja.
5. Iz zahtevka za pridobitev sredstev
mora biti jasno razvidna celotna vrednost
naložbe ter tisti obseg investicije, ki je
predviden za leto 1999.
6. Zahtevke bo v skladu z zakonom
obravnavalo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelovanju z drugimi
vladnimi resorji. Na tej podlagi in ob upoštevanju razvojnih prioritet Republike Slovenije ter občinskih prioritet, bo ministrstvo sklepalo pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev občinam za izgradnjo objektov lokalne komunalne infrastrukture.
7. Pri izbiri projektov, ki bodo sofinancirani bomo uporabili naslednje kriterije:
– kakovost prijavljenega projekta;
– stopnja demografske ogroženosti
občine;
– dosedanja vlaganja na področju infrastrukture iz naslova sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih
območij;
– lokacija investicije;
– prioriteta, ki jo je postavila občina;
– struktura lastnih finančnih virov za
predloženi projekt;
– nadaljevanje že začetih projektov iz
preteklih let.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– projekti, ki imajo širši razvojni pomen,
– projekti v izvajanju, za katere je
opravljen javni razpis in sklenjena izvajalska pogodba.
8. Občine bodo obveščene o projektih izbranih na natečaju ter o višini odobrenih sredstev. Od dneva prejema obvestila teče dvomesečni rok v katerem so
občine dolžne pripraviti in ministrstvu dostaviti naslednjo dokumentacijo, za vsak
odobren zahtevek posebej:
– dva bianco akceptna naloga kot garancijo za namensko porabo in dokončanje
naložbe ter dokumentirano izjavo investitorja, da so ostali viri sredstev zagotovljeni;
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– poročilo o izvedbi javnega razpisa za
izvajanje del; sklep o izbiri izvajalca;
– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Na podlagi te dokumentacije bosta ministrstvo in občina podpisali pogodbo o
dodelitvi nepovratnih sredstev občinam za
izgradnjo objektov lokalne komunalne infrastrukture.
V primeru da pogodba ni podpisana v
roku dveh mesecev od datuma prejema
obvestila o odobritvi nepovratnih sredstev,
se bo štelo, da je občina enostransko odstopila od realizacije prijavljene naložbe.
III. Sofinanciranje izdelave inicialnih
razvojnih načrtov in povračilo dela stroškov izdelave projektne dokumentacije
1. Zahtevek vloži pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana in sicer v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1999 –
inicialni razvojni načrti ali projektna dokumentacija“.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. V primeru, da prijavitelj pošlje več vlog, mora biti vsaka
vloga posebej naslovljena in poslana v
svoji ovojnici.
Komisija bo z odpiranjem vlog začela
naslednji dan po zaključku natečaja. Prijavitelji bodo o izidu natečaja obveščeni v
zakonitem roku.
2. Vlagatelj zahtevka lahko pridobi na
podlagi tega natečaja nepovratna sredstva v višini največ do 50% stroškov izdelave inicialnega razvojnega načrta oziroma
projektne dokumentacije.
a)
3. Zahtevek za sofinanciranje izdelave
inicialnega razvojnega načrta mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in
naslov investitorja z davčno številko in številko žiro računa;
– dispozicijo za izdelavo inicialnega
razvojnega načrta z obrazložitvijo;
– čas dokončanja načrta,
– stroške izdelave načrta,
– dokazilo o zagotovljenih ostalih
sredstvih (pogodba ali sklep o odobritvi
takih sredstev);
– sklenjeno pogodbo z izdelovalcem
načrta, razen, če je udeleženec natečaja
registriran za pripravo takih načrtov (tedaj
priloži dokazilo o registraciji svoje firme);
– strokovne reference izdelovalca načrta;
– navedbo širšega razvojnega programa oziroma projekta, če je načrt vključen
vanj.
4. Prednost bodo imeli zahtevki, ki so
vključeni v širši razvojni program ali projekt in imajo multiplikativne učinke za raz-
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voj širšega območja (več občin) ali dejavnosti ter obravnavajo:
– operativno izvedbo projekta;
– aktiviranje lastnih surovinskih, reprodukcijskih ter drugih osnov in prednosti;
– ekološke vidike.
b)
5. Zahtevek za delno povračilo stroškov izdelave projektne dokumentacije mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in
naslov investitorja z davčno številko ter
številko žiro računa;
– dokazilo o začetku gradbenih del, ki
ga izda pristojna upravna enota;
– pogodbo z izdelovalcem projektne
dokumentacije;
– dokazilo o celotnem plačilu projektne dokumentacije.
6. Upoštevani bodo zahtevki, ki se nanašajo na dokumentacijo za širitev ali modernizacijo objektov, pod pogojem, da naložba ni oziroma ni bila financirana iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko
ogroženih območij ali drugih virov republiškega proračuna.
IV. Spodbujanje gospodarskih naložb
Upoštevani bodo zahtevki za sofinanciranje izgradnje obrtnih in podjetniških
con na demografsko ogroženimi območji.
1. Zahtevek vloži občina pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja
demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1999 – gospodarske
naložbe“. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja.
V primeru, da občina pošlje več vlog,
mora biti vsaka vloga posebej naslovljena
in poslana v svoji ovojnici.
Komisija bo z odpiranjem vlog začela
naslednji dan po zaključku natečaja. Občine bodo o izidu natečaja obveščene v
zakonitem roku.
2. Naložba bo na podlagi tega natečaja sofinancirana v višini do 30% predračunske vrednost.
3. Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe,
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del v letu 1999, oziroma drugo
investicijsko dokumentacijo določeno v
navodilu o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij (Uradni list
RS, št. 16/97, 20/97);
– poročilo o že izvršenih delih naložbe, če gre za fazno gradnjo;
– finančno konstrukcijo z navedbo virov financiranja in s časovno dinamiko koriščenja sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o
zagotovitvi ostalih sredstev,

– gradbeno dovoljenje ;
– javni razpis za izvajanje del in/ali nabavo opreme, poročilo o pregledu in oceni prispelih ponudb, sklep o izbiri izvajalca;
– bančno garancijo za namensko porabo sredstev ter dokončanje investicije.
Ministrstvo bo pri presoji projektov
upoštevalo predvsem:
– razvojno naravnanost projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (vključenost v razvojni načrt širšega območja, uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopanje na novih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest),
– finančno konstrukcijo projekta (obseg lastnih sredstev),
– ekološke vidike projekta.
Vrednost naložbe se izračuna po cenah, ki so veljale do dneva razpisa natečaja.
Podatke, ki se nanašajo na zahtevek,
je potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni del tega natečaja.
Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj in občina bosta v roku enega meseca od odobritve projekta podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta.
Črpanje sredstev je možno le na podlagi original situacij o opravljenih delih,
dostavljenih do 1. 10. 1999.
V. Odobrena sredstva bo lahko investitor koristil le na podlagi ustrezne dokumentacije v skladu z veljavnimi predpisi s
področja izvrševanja proračuna Republike Slovenije. Črpanje sredstev je možno
le na podlagi original situacij o opravljenih
delih.
Zadnji rok za dostavo dokumentacije
za črpanje odobrenih sredstev je 1. 10.
1999. Pri dinamiki koriščenja odobrenih
sredstev bo upoštevana specifičnost naložbe, dinamika realizacije naložbe in dinamika koriščenja sredstev iz drugih virov, in sicer v obsegu, ki ga bo dovoljeval
priliv sredstev v proračun Republike Slovenije.
VI. Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj bo spremljalo porabo dodeljenih
sredstev iz natečaja. Investitorji so dolžni
ministrstvu omogočiti nadzor nad porabo
sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v
poslovne knjige in listine, ki se nanašajo
na tozadevno naložbo.
VII. Če sredstva niso bila porabljena za
namene, za katere so bila dodeljena, ali
se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
pravico takoj zahtevati od investitorja, da
vsa nenamensko porabljena ali odtujena
sredstva vrne v enkratnem znesku. Investitor vrne sredstva v realni višini s pripadajočimi zamudnimi obresti.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
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Št. 22/99
Ob-2803
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št. 42/98) Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana
objavlja
razpis
za dodatno sofinanciranje
podiplomskega študija za študijsko
leto 1999/2000
I. Predmet razpisa je sofinanciranje podiplomskega študija po javno veljavnih študijskih programih na izbranih disciplinarnih
področjih.
II. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna
vrednost
sredstev
je
176,000.000 SIT in so namenjena za dodatno sofinanciranje podiplomskega študija:
a) v prvem letniku in
b) v drugem letniku za visokošolske zavode, ki so v študijskem letu 1998/99 sklenili pogodbo o dodatnem sofinanciranju podiplomskega študija ter izpolnili vse pogodbene obveznosti.
III. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo visokošolski
zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
izvajajo javno veljavne študijske programe
ter raziskovalne projekte v sodelovanju z
javnimi raziskovalnimi zavodi in izpolnjujejo
pogoje v skladu s sklepom o sofinanciranju
podiplomskega študija. Ti pogoji pa so:
1. Izpolnjevanje pogojev za osnovno sofinanciranje podiplomskega študija.
2. Sklenjena pogodba o sodelovanju pri
izvajanju študijskih programov med visokošolskim zavodom in javnim raziskovalnim zavodom, iz katere mora biti jasno razvidna
oblika in način sodelovanja in mora zato
določiti:
– celotne stroške programa v skladu s
sklepom o sofinanciranju podiplomskega
študija,
– koliko in kateri stroški odpadejo na posamezno pogodbeno stranko,
– viri pokrivanja stroškov,
– možnost vključevanja v habilitacijske
postopke.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
zagotovilo največ 40% normirane šolnine za
prvič v posamezni letnik vpisanega študenta
za podiplomski študij tistih prijaviteljev, ki
bodo izpolnjevali pogoje za dodelitev sredstev za osnovno sofinanciranje in to na tistih
disciplinarnih področjih, ki so glede na Nacionalni raziskovalni program in ostale sprejete dokumente strategije razvoja na področju znanosti in tehnologije nacionalno pomembnejši.
IV. Oblika in rok prijave
1. Prijava (posebej za prvi letnik in posebej za drugega) mora vsebovati:
1.1. kopijo prijavne dokumentacije za
osnovno sofinanciranje,
1.2. sklenjeno pogodbo med visokošolskim zavodom in JRZ o sodelovanju pri
izvajanju podiplomskega študija.
2. Prijave z oznako “Ne odpiraj - Razpis
za dodatno sofinanciranje podiplomskega
študija“ in z naslovom pošiljatelja, morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana. Ovojnica s prijavo
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mora prispeti na naslov ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 1. septembra 1999 do 14. ure.
3. Nepravočasno in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijavitelju.
4. Odpiranje prijav za dodatno sofinanciranje podiplomskega študija bo 6. septembra 1999 ob 14. uri na sedežu Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju.
V. Postopek za izbiro
1. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, v kateri bodo predstavniki Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva za šolstvo in šport in Ministrstva za
finance.
2. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa do 30. septembra 1999.
3. Pogodbe bodo sklenjene najpozneje
do 15. novembra 1999.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti pri Almiri Bremec,
telefon št. 178-4661 na naslovu ministrstva.
Ministrstvo
za znanost in tehnologijo
Št. 403-57/97
Ob-2721
Na podlagi sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št. 42/98) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
razpis
za osnovno sofinanciranje
podiplomskega študija v študijskem
letu 1999/2000
1. Razpis se objavlja za sofinanciranje
podiplomskega študija na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji, zato
da bi vzpodbudili njegovo organizacijsko
prenovo in vsebinsko posodobitev, študentom pa omogočili čim kakovostnejši študij.
2. Okvirna
vsota
denarja
je
250,000.000 SIT in je namenjena za sofinanciranje podiplomskega študija:
a) v prvem letniku,
b) v drugem letniku za visokošolske zavode, ki so v študijskem letu 1998/99 sklenili pogodbo o osnovnem sofinanciranju podiplomskega študija ter izpolnili vse pogodbene obveznosti.
3. Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ustanovljeni po zakonu o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93, odl.
U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95,
odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98 in
U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98),
ki izvajajo javnoveljavne študijske programe
za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter raziskovalne naloge v sodelovanju
z drugimi visokošolskimi zavodi oziroma raziskovalnimi organizacijami.
Visokošolski zavodi morajo objaviti razpis za vpis v podiplomske študijske programe najkasneje do 15. julija 1999, vpis pa
morajo končati najkasneje do 11. oktobra
1999.
4.1. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomskega
študija v 1. letniku priložiti dokazila, kot jih
zahteva sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (v nadaljevanju: sklep), in sicer:
a) izpis iz javnoveljavnega študijskega
programa za pridobitev magisterija, iz katerega je razvidno, da:
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– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– traja dve leti in vsebuje največ 450 ur
predavanj in seminarjev,
– ima študent možnost najmanj 10 %
predavanj in seminarjev opraviti v drugih študijskih programih na istem oziroma drugih
visokošolskih zavodih,
– mora študent najmanj 25 % študijskih
obveznosti, izraženih v kreditnih točkah,
opraviti z individualnim raziskovalnim delom,
ali
izpis iz javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti, iz
katerega je razvidno, da:
– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– traja štiri leta in da se prvi dve leti izvajata po pravilih za magistrski študij, navedenih v prejšnjem odstavku, drugi dve pa kot
individualno raziskovalno delo;
b) veljavno pogodbo o sodelovanju pri
izvajanju podiplomskega študija z drugo univerzo, samostojnim visokošolskim zavodom
ali raziskovalno organizacijo
ali
pisni dogovor o sodelovanju pri izvajanju podiplomskega študija s članicami univerze;
c) podatke o predvidenem številu prostih vpisnih mest v prvem letniku ter natančna merila za izbiro kandidatov ob omejitvi
vpisa,
č) podatke o tem, kje in kako bodo študentje predvidoma opravljali individualno raziskovalno delo, in naslovih projektov;
d) sklep senata o tem, da so nosilci študija lahko visokošolski učitelji z nazivom redni ali izredni profesor ali docent;
e) veljavne pogodbe o mednarodnih raziskovalnih projektih, dokazila o študijskem
sodelovanju (članstvo v mednarodnih mrežah, medsebojno priznavanje oziroma zbiranje kreditnih točk, izmenjave študentov),
sklepe o gostujočih profesorjih, načrt o
predvidenem vpisu tujih študentov in podatke o njihovem vpisu v zadnjih treh letih (priložiti je treba vsaj dvoje od naštetega);
f) sklep o predvideni šolnini za študijsko
leto 1999/2000 po XVIII. točki sklepa in
sklep pristojnega organa o šolnini v preteklem študijskem letu; če je predvidena šolnina za več kot 10 % večja od lanske, mora
biti priloženo pojasnilo o vzrokih za povečanje in specifikacija stroškov.
4.2. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomskega
študija v 2. letniku priložiti:
a) podatke o predvidenem številu študentov, ki se bodo jeseni prvič vpisali v 2.
letnik študija, in podatke o pogojih za napredovanje študentov iz 1. v 2. letnik študija
(po posameznih programih);
b) sklep senata o tem, da so nosilci študija lahko visokošolski učitelji z nazivom redni ali izredni profesor ali docent;
c) predvideno šolnino za študijsko leto
1999/2000 po XVIII. točki sklepa.
5. Prijavo s prilogami (posebej za prvi
letnik in posebej za drugega) je treba poslati Ministrstvu za šolstvo in šport, Ljubljana,
Župančičeva 6, do 1. septembra 1999 v
zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano:
“Ne odpiraj – prijava na razpis za osnovno
sofinanciranje podiplomskega študija” in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 6. septembra 1999 ob 9. uri v sejni sobi na Mini-
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strstvu za šolstvo in šport, Ljubljana, Dalmatinova 2.
6. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, v kateri bodo predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za
znanost in tehnologijo ter Ministrstva za finance. Obravnavala bo le pravočasne in popolne prijave.
7. Minister za šolstvo in šport bo do
27. septembra 1999 sprejel sklep o izbiri
visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za osnovno sofinanciranje. Pogodbe bodo sklenjene najpozneje do 15. novembra
1999.
8. Če sredstva iz 2. točke tega razpisa
ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh
vpisanih študentov, bodo ob upoštevanju
drugega odstavka XIX. točke sklepa poravnani
– stroški študija za študente v 2. letniku,
– stroški študija v 1. letniku pa za toliko
študentov, kot bo za posamezni visokošolski zavod določeno s sklepom o osnovnem
sofinanciranju; seznam teh študentov določi visokošolski zavod, tako da jih razvrsti po
merilih iz točke 4.1.c tega razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-2732
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98), prvega odstavka 18. člena zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
in proračuna Republike Slovenije za leto
1999 (Uradni list RS, št. 91/98), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova
5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
na področju energetike
za program prestrukturiranja v
energetiki
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
del in financiranje naslednjih programov oziroma študij:
1.1 Spremljanje izvajanja energetske bilance Republike Slovenije za leto 1999 in
izdelava predloga energetske bilance za leto 2000”, okvirna vrednost naloge je
5,000.000 SIT, razpisna dokumentacija št.
RD99PRE1.
1.2 Izdelava “Energetskega letopisa za
leto 1999”, okvirna vrednost naloge je
3,500.000 SIT, razpisna dokumentacija št.
RD99PRE2.
1.3 Primerjalno spremljanje cen energentov in cenovnih razmerij za leto 1999,
okvirna vrednost naloge je 2,500.000 SIT,
razpisna dokumentacija št. RD99PRE3.
1.4 Izdelava energetskih poročil za potrebe poročanja mednarodnim inštitucijam
za leto 1999, okvirna vrednost naloge je
4,500.000 SIT, razpisna dokumentacija št.
RD99PRE4.
1.5 Ocena emisij CO zaradi izrabe pre2
mogov v Sloveniji v obdobju1999-2012,
okvirna vrednost naloge je 4.500.000 SIT,
razpisna dokumentacija št. RD99PRE5.
1.6 Razvojni program sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Sloveniji,
okvirna vrednost naloge je 9,000.000 SIT,
razpisna dokumentacija št. RD99PRE6.
1.7 Razvojni program Republike Slovenije na področju kvalificiranih proizvajalcev
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električne energije, okvirna vrednost naloge je 9,000.000 SIT, razpisna dokumentacija št. RD98PRE7.
2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost vseh razpisanih del je
38,000.000 SIT in se bodo financirala iz
proračunske postavke 5193 Program prestrukturiranja v energetiki.
3. Merila in pogoji
Za izvajanje nalog lahko kandidirajo pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za izvajanje razpisanih dejavnosti.
Merila in pogoji za izbiro najugodnejše
ponudbe so:
– nivo in kvaliteta predloženega pristopa
za izdelavo ekspertize,
– reference vodje naloge in predlaganih
ekspertov na področju razpisanega programa,
– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,
– višina ponudbene cene.
Ponudba mora vsebovati vse zahtevane
sestavine iz 4. točke tega razpisa, sicer bo
le-ta na javnem razpisu zavrnjena kot nepopolna.
Merila vezana na kakovost ponudbe in
ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v
primerjavi z višino ponudbene cene.
4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, predložena na predpisanem
obrazcu in mora za formalno popolnost
vsebovati:
1. usposobljenost ponudnika.
2. dokazilo o registraciji.
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti Statističnega urada.
4. boniteto ponudnika (BON 1 in BON
2 ali BON 3).
5. program del.
6. predračun stroškov.
7. plan financiranja.
8. terminski plan.
9. seznam strokovnjakov.
10. vzorec pogodbe.
11. splošne pogoje za izvajanje pogodbe.
12. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
13. pisne dokaze oziroma reference
o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti.
5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v enem
izvodu, na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Na ovitku mora biti naslov naročnika z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba” in navedbo javnega razpisa, na katerega se ponudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečateni
ali zaprti tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da so zaprti tako, kot so bili predani. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Neveljavnih (nepravočasno predloženih
ali nepravilno označenih) in nepopolnih ponudb komisija ne bo obravnavala. Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 4. 1999, ob
10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče ministrstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-

veščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
ponudb.
Razpisna dokumentacija za posamezne
naloge je na voljo na recepciji ministrstva na
Kotnikovi 5, v Ljubljani, vsak delovni dan od
8. do 14. ure. Dodatne informacije posreduje Ivo Novak, svetovalec vlade, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, telefon (061)
178-3287.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 180/99
Ob-2736
Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in
12/92) objavlja Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje priprav regionalnih
razvojnih programov in gradnje
infrastrukturnih objektov in naprav
regionalnega značaja
I. Regionalni razvojni programi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje priprav regionalnih razvojnih programov posameznih zaokroženih, širših območij več občin.
Za sofinanciranje lahko kandidira več občin, več lokalnih razvojnih agencij ali regionalni pospeševalni centri oziroma razvojne
koalicije ali že ustanovljene regionalne agencije. Za izvajanje programa za leto 1999 so
na voljo sredstva v višini 15,000.000 SIT.
Namen tega razpisa je predvsem vzpodbuditi povezovanje nosilcev razvoja v posameznih lokalnih območij in zagotavljanje organizirane in sistematične priprave razvojnih programov.
2. Pogoji in merila
a) Upravičenci za prijavo:
Na razpis se lahko prijavi več občin skupaj, ki ustanavljajo regionalno razvojno koalicijo; več lokalnih razvojnih agencij skupaj;
regionalni pospeševalni centri oziroma razvojne koalicije; že ustanovljene regionalne
razvojne agencije.
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– nosilec prijave mora predložiti pristopno izjavo vseh partnerjev oziroma registracijske listine;
– prijava na razpis mora biti potrjena s
sklepom občinskih svetov občin udeleženk
in sklepom programsko razvojnih svetov
agencij;
– prijavitelji morajo zagotoviti najmanj
50% stroškov, kar mora biti razvidno iz sklepov občinskih oziroma programskih svetov,
ali drugega ustreznega organa.
b) Merila za izbiro:
Prednost pri izbiri bodo imeli prijavitelji,
ki bodo pripravili razvojne programe:
– za t.i. funkcionalno razvojno regijo, oblikovano na podlagi skupne razvojne vizije;
– za območja z izrazitimi strukturnimi
problemi in visoko brezposelnostjo;
– za obmejna in gorsko višinska območja;
– ki bodo pomenili aktiviranje lastnih potencialov;
– ki bodo vključevali čim več partnerjev
(občine, obrtne, gospodarske zbornice, enote RZZ, kmetijsko pospeševalno službo…).
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c) Pogodbo o dodelitvi sredstev za izdelavo regionalnih razvojnih programov podpiše izbrani prijavitelj z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj.
Vloge bo na osnovi meril iz točke
2b) ocenila strokovna komisija.
Prijavitelju se dodeli največ 50% vrednosti projekta, vendar ne manj kot 1,000.000
SIT in ne več kot 5,000.000 SIT.
Odobrena sredstva bo lahko prijavitelj koristil le na podlagi ustrezne dokumentacije v
skladu z veljavnimi predpisi s področja izvrševanja proračuna Republike Slovenije. Predpogoj za koriščenje sredstev je narejen projekt oziroma prijavljena faza projekta. Zadnji
rok za dostavo dokumentacije za črpanje odobrenih sredstev v letu 1999 je 1. 10. 1999.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo spremljalo porabo sredstev. V primeru nepravilnosti ima pravico do takojšnjega
vračila sredstev s pripadajočimi zamudnimi
obresti.
3. Zahtevana dokumentacija
Obrazce za vlogo na razpis lahko prijavitelji prevzamejo na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana
(tel.061/178-35-67, fax 061/178-35-22,
e-mail: snezana.canak@gov.si) vsak delovni dan med 11. in 15. uro od dneva objave
razpisa dalje. Kontaktna oseba: Snežana
Čanak, podsekretarka. Vloga mora vsebovati še naslednjo dokumentacijo:
– koncept razvojnega programa,
– pristopna izjava vseh partnerjev
oziroma registracijske listine,
– dokazilo o sofinanciranju programa s
strani prijavitelja,
– sklep o potrditvi prijave na razpis s
strani občinskega sveta in programsko razvojnega sveta,
– reference posameznih izvajalcev, ki
bodo sodelovali pri pripravi programa,
– izjave zunanjih izvajalcev o sodelovanju pri pripravi programa,
– izjava, da prijavitelj v celoti sprejema
razpisne pogoje in je v primeru, da je izbran
pripravljen skleniti pogodbo.
4. Prijava in razpisni rok
Rok za vložitev prijav je en mesec od te
objave.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na gornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako ”Ne odpiraj – razpis
– regionalni razvojni projekti”. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
slovenski valuti (SIT). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, oziroma bodo nepravilno
izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.
5. Odpiranje ponudb
Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo izvedla strokovna komisija. Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
zakonitem roku.
II. Sofinanciranje gradnje infrastrukturnih
objektov in naprav regionalnega značaja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje gradnje infrastrukturnih objektov in naprav regionalnega značaja na področju:

Št.

na področju vodooskrbe:
– vodovodni sistem za več naselij v več
občin (vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev.
na področju lokalnega cestnega omrežja:
– novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih
cest in rekonstrukcija tistih prometnic, ki jih
je po rekonstrukciji možno uvrstiti med lokalne ceste – so pomembne za sosedne
občine (uredba o kategorizaciji državnih cest
– Uradni list RS, št. 33/98).
obrtne ali podjetniške cone:
– izgradnja ali komunalno opremljanje
con na demografsko ogroženem območju
za potrebe več občin.
Za sofinanciranje kandidira več občin
skupaj. Za ta namen je na voljo
150,000.000 SIT
2. Pogoji in merila
a) Upravičenci za prijavo:
Pravico kandidiranja za sredstva iz tega
razpisa imajo občine za naložbe na območjih, določenih z uredbo o območjih, ki se
štejejo za demografsko ogrožena območja
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 19/
99). Na razpis se prijavi več občin skupaj, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– nosilec prijave mora predložiti pristopno izjavo vseh občin oziroma pogodbo o
izgradnji sklenjeno med občinami prijaviteljicami;
– prijava na razpis mora biti potrjena s
sklepom občinskih svetov občin udeleženk;
– prijavitelji morajo zagotoviti najmanj
50% predračunske vrednosti, kar mora biti
razvidno iz sklepov občinskih svetov.
b) Merila za izbiro:
Pri izbiri projektov, ki bodo sofinancirani
bodo uporabljeni naslednji kriteriji:
– kakovost prijavljenega projekta in vključenost v razvojni načrt širšega območja;
– dosedanja vlaganja na področju infrastrukture iz naslova sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij;
– lokacija investicije;
– struktura lastnih finančnih virov za
predloženi projekt;
– nadaljevanje že začetih projektov iz
preteklih let;
– vključenost čim več partnerjev;
– vključenost območij z izrazitimi strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo.
c) Zahtevke bo v skladu z zakonom
obravnavalo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelovanju z drugimi vladnimi resorji. Na tej podlagi in ob upoštevanju razvojnih prioritet Republike Slovenije,
bo ministrstvo sklepalo pogodbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev za izgradnjo objektov
regionalnega značaja.
Investitorji bodo obveščeni o izbranih
projektih ter o višini odobrenih sredstev. Od
dneva prejema obvestila teče dvomesečni
rok v katerem so občine dolžne pripraviti in
ministrstvu dostaviti naslednjo dokumentacijo, za vsak odobren zahtevek posebej:
– bančno garancijo kot garancijo za namensko porabo in dokončanje naložbe ter
dokumentirano izjavo investitorja, da so ostali viri sredstev zagotovljeni;
– poročilo o izvedbi javnega razpisa za
izvajanje del, sklep o izbiri izvajalca;
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– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Na podlagi te dokumentacije bodo ministrstvo in občine prijaviteljice podpisali pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. V
primeru, da pogodba ni podpisana v roku
dveh mesecev od datuma prejema obvestila o odobritvi nepovratnih sredstev, smatramo, da so občine enostransko odstopile od
realizacije prijavljene naložbe.
Naložba bo na podlagi tega razpisa sofinancirana v višini 30% predračunske vrednosti, oziroma do 50%, če je lokacija naložbe v deset kilometrskem pasu ob mejah
Republike Slovenije.
Odobrena sredstva bo lahko prijavitelj
koristil le na podlagi ustrezne dokumentacije v skladu z veljavnimi predpisi s področja
izvrševanja proračuna Republike Slovenije.
Zadnji rok za dostavo dokumentacije za črpanje odobrenih sredstev v letu 1999 je
1. 10. 1999.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo spremljalo porabo sredstev. V primeru nepravilnosti ima pravico do takojšnjega
vračila sredstev s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
3. Zahtevana dokumentacija
Obrazce za vlogo na razpis lahko prijavitelji prevzamejo na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana
(tel. 061/178-35-67, faks 061/178-35-22,
email: snezana.canak@gov.si) vsak delovni
dan med 11. in 15. uro od dneva objave
razpisa dalje. Kontaktna oseba: Snežana Čanak, podsekretarka. Vloga mora vsebovati
še naslednjo dokumentacijo:
– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka);
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del v letu 1999, oziroma drugo
investicijsko dokumentacijo določeno v navodilu o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij (Uradni list RS, št.
16/97, 20/97);
– poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno gradnjo;
– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko koriščenja sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi ostalih sredstev,
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o
priglasitvi del (v skladu s zakonom o graditvi
objektov, Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86
in RS št. 40/94, 69/94, 29/95 in 59/96) ;
– dogovor o nameri ali pogodba o izgradnji sklenjena med občinami prijaviteljicami,
– objavo javnega razpisa za izvajanje del
in/ali nabavo opreme.
Vrednost naložbe se izračuna po cenah,
ki so veljale do dneva razpisa natečaja.
Podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je
potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del tega natečaja.
Iz finančne konstrukcije s časovno dinamiko koriščenja sredstev mora biti razvidna celotna vrednost naložbe ter tisti obseg investicije, ki je predviden za leto
1999.
4. Prijava in razpisni rok
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Rok za vložitev prijav je en mesec od te
objave.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na gornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako ”Ne odpiraj – razpis
– regionalni razvojni projekti”. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
slovenski valuti (SIT). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, oziroma bodo nepravilno
izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.
5. Odpiranje ponudb
Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo izvedla strokovna komisija. Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
zakonitem roku.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
Št. 42/99
Ob-2738
Na podlagi sredstev, ki smo jih pridobili
na Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in drugih virov, razpisuje Zveza za šport otrok in mladine (tehnični izvajalec Zavod za šport Slovenije):
javni razpis
za sofinanciranje interesnih športnih
dejavnosti za mlade v letu 1999
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Zveza za šport otrok in mladine, Kajuhova 2, 3000 Celje; tehnični izvajalec projekta: Zavod za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: cilj projekta
je povečanje števila mladih, vključenih v interesne športne programe, ki se izvajajo v
času po pouku, ob koncu tedna (med šolskim letom) in med počitnicami. Ciljna populacija so predvsem mladi, ki zaradi različnih vzrokov še niso vključeni v redno vadbo,
ali zaradi socialnega statusa preživljajo počitnice doma.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih športnih programov za mlade
od julija 1999 do julija 2000:
I. Počitniški programi ortok in mladine
A) taborjenje za osnovnošolce in srednješolce.
B) planinski tabori za osnovnošolce in
srednješolce.
C) preživljanje počitnic v planinskih kočah za osnovnošolce in srednješolce.
D) preživljanje počitnic v Centrih šolskih
in obšolskih dejavnosti za osnovnošolce in
srednješolce.
E) preživljanje počitnic na podeželju za
osnovnošolce in srednješolce.
F) športni tabori za osnovnošolce in srednješolce.
II. Interesni športni programi v času po
končanem pouku in ob koncu tedna
A) programi za predšolske otroke.
B) športni programi za mlade od 7. do
22. leta starosti, ki potekajo med tednom
po končanem pouku.
C) športni programi za mlade od 7. do
22. leta starosti, ki potekajo ob koncu tedna.
D) športna tekmovanja za mlade od 13.
do 18. leta starosti, ki so zunaj sistema
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šolskih športnih tekmovanj in tekmovanj nacionalnih panožnih zvez.
Sredstva za sofinanciranje točk I in II so
namenjena:
– sofinanciranju strokovnega kadra,
– usposabljanju mladih za vodenje interesnih športnih programov,
– sofinanciranju najema objekta,
– vsebinski in organizacijski pomoči pri
pripravi in izpeljavi počitniških športnih interesnih dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
a) na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom društva, zavoda in zasebnika.
b) ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe ali del programov, ki
bodo izpeljani od julija 1999 do julija 2000
in niso del rednega in razširjenega programa šole, ki ga izvaja ponudnik med šolskim
letom.
e) posamezna ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika.
Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisni obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.
Ponudba mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane priloge.
d) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
e) ponudnik mora za izvajanje programa
zagotoviti:
– najmanj 60% delež sofinanciranja projekta iz drugih virov (starši, sponzorji, donatorji, proračunska sredstva za tovrstne programe), od tega vsaj,
– 10% sredstev pridobiti iz proračuna lokalne skupnosti.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– število vključenih mladih iz opredeljenih ciljnih skupin v programe,
– aktualnost programa in potreba po njegovi izpeljavi,
– originalnost programa,
– izvedljivost programa,
– ekonomičnost programa,
– dosedanji dosežki in reference ponudnika,
– strokovna usposobljenost in znanje ponudnika,
– vodja programa mora imeti pedagoško izobrazbo in opravljen strokovni izpit.
Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo
zbrali večji delež dodatnih sredstev in s tem
znižali prispevek udeležencev.
Prednost pri izbiri imajo člani Zveze za
šport otrok in mladine.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki imajo za izpeljavo programa načrtovano
večje število strokovnega kadra s pedagoško izobrazbo
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša za programe, izpeljane v času počitnic,
16,000.000 SIT in za programe med šolskim letom 21,000.000 SIT. Skupaj je na
voljo 37,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva za počitniške programe morajo

biti porabljena v letu 1999, sredstva za interesne športne dejavnosti po končanem pouku in ob koncu tedna pa do konca junija
2000.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb: rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto
najpozneje do 12. maja 1999 na naslov
Zveza za šport otrok in mladine, Alenka
Boštjančič, Trgovsko poslovni center Murgle (GYM-M d.o.o.), Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana, (interesni programi) ali jo
predložiti na gornji naslov vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Ponudniki, ki bodo ponudbo dostavili
osebno do 14. maja 1999 do 12. ure na
gornji naslov, bodo prejeli potrdilo o prevzemu ponudbe.
Opremljenost ponudb:
Ponudba za razpis mora biti poslana ali
vročena v kuverti, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ponudba za interesne
dejavnosti”,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Ponudba mora biti napisana na uradni
dokumentaciji in mora vsebovati:
– prijavo na razpis,
– kratek opis dejavnosti ponudnika in reference (izkušnje) na področju, na katerem
kandidira za finančna sredstva,
– vsebinski, organizacijski in finančni načrt (v finančnem načrtu mora biti razviden
tudi prispevek posameznega udeleženca),
– opis časovne priprave in izpeljave programa,
– predloženo ustrezno potrdilo o višini
sofinanciranja lokalne skupnosti,
– predloženo ustrezno potrdilo o članstvu v Zvezi za šport otrok in mladine.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Izbiranje ponudnikov za dodelitev
sredstev
Izbiro ponudnikov za dodelitev sredstev
bo opravila strokovna komisija, ki jo bo imenoval Izvršni odbor Zveze za šport otrok in
mladine.
Neveljavnih ponud (nepopolnih, nepravilno izpolnjenih in nepravočasno prispelih)
strokovna komisija ne bo obravnavala in jih
bo vrnila ponudnikom.
9. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 15-ih dneh od zaključka zbiranja ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval ponudnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se ponudnik 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 oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Alenki Boštjančič, Trgovsko poslovni center Murgle, Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana, tel: 061/33-42-62, faks:
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061/33-43-33, e-pošta: gym-m@kompas.si, internet: www.kompas.si/gym-m,
vsak delovni dan med 9. in 13. uro.
Zveza za šport otrok in mladine
Ob-2735
Na podlagi 3., 4. in 6. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Loška
dolina (Ur. list RS, št. 38/96, 56/96), odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč na območju Občine
Loška dolina (Uradni list RS, št. 11/99) ter
na podlagi 65. člena statuta Občine Loška
dolina (Ur. list RS, št. 55/95, 4/97, 13/97
in 21/97) Občina Loška dolina objavlja.
ponovljeni javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
1. Koncedent: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu.
2. Predmet koncesije:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– vse druge pokopališke storitve glede
na krajevne potrebe in običaje,
– urejanje dokumentacije,
– vodenje vseh potrebnih evidenc (evidenca pokopov, grobov itd),
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– izvajanje pokopališkega reda
– urejanje okolice pokopališč (odvoz
smeti, voda itd),
– tekoče vzdrževanje obstoječih mrliških vežic.
3. Območje izvajanja koncesije: vsa pokopališča v Občini Loška dolina (Lož, Viševek,
Podcerkev, Dane (Škrilje) in Babno Polje).
4. Koncesijska pogodba se sklepa za
določen čas za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.
5. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 30. člena odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine
Loška dolina.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– program izvajanja koncesije,
– poslovni načrt (vizijo),
– predlog cen storitev za katere se podeljuje koncesija,
– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pridobiti koncesijo za vsa razpisana dela,
– reference in druga dokazila o kakovosti izvajanja storitev,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi
tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma ustrezna jamstva za to,
– dokaz o izpolnjevanju pogojev iz 5. alinee, 30. člena odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
na območju Občine Loška dolina ter
– podpisano razpisno dokumentacijo, ki
jo ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni
Občine Loška dolina.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– strokovna usposobljenost ter tehnična
opremljenost za izvajanje vseh razpisanih del,
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– cena storitev,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpisanih del,
– morebitne druge ugodnosti za uporabnike.
8. Ponudba mora biti popolna, ker bo v
nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.
9. Prijave na razpis je potrebno poslati
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom “Ne
odpiraj- Prijava na javni razpis za pogrebno
dejavnost”.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
10. 5. 1999 do 15. ure. Odpiranje ponudb
bo dne 11. 5. 1999 ob 10. uri na sedežu
Občine Loška dolina.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od dne, ko bo
sprejet sklep o izbiri koncesionarja.
Občinski svet občine Loška dolina
Ob-2731
Stol, d.d., Kamnik, ki ga po pogodbi o
izvajanju poslovnih storitev zastopa Stol, Poslovne storitve, d.o.o., objavlja po sklepu
nadzornega sveta
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnin in opreme ter oddajo
poslovnih prostorov v najem
1. Zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin in opreme:
1.1. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelnih številk 1452/5 in 1451, k.o.
Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe brusilnice rezil, površine
200,30 m2. Objekt z opremo je oddan v
najem.
1.2. Zgradba s stavbiščem, parcelna številka 1467/11, k.o., Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja skladiščna lopa,
tlorisne površine 334 m2. Objekt je oddan v
najem.
1.3. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelne številke 1448/1, 1450, 1448/
2 in 1389/1, vse k.o. Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe furnirne, parilne jame in zemni bazen za hlodovino, skupne površine 2.666,90 m2. Objekt z
opremo je oddan v najem.
1.4. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelne številke 1448/1, 1450, k.o.,
Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe furnirne, površine
921,29 m 2. Objekt z opremo je oddan v
najem.
1.5. Zgradba s stavbiščem, del parcelne številke 1452/5, k.o., Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe mizarne, skladišče, montaža, površine 1.400
m2. Nepremičnina je trenutno oddana v najem.
1.6. Zgradba s stavbiščem, del parcelne številke 1452/5, k.o., Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe mizarne strojna delavnica s skladiščem polizdelkov, površine 1.407,67 m2. Nepremičnina je trenutno oddana v najem.
1.7. Zgradba s stavbiščem, del parcelne številke 1452/5, k.o., Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe mizarne – lakirnica, površine 523,69 m2.
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Nepremičnina je trenutno oddana v
najem.
1.8. Zgradba s stavbiščem, del parcelne
številke
1452/5,
k.o.,
Podgorje.
Nepremičnino v naravi predstavlja del
zgradbe mizarne – montaža, površine
1.200,32 m 2. Nepremičnina je trenutno oddana v najem.
1.9. Zgradba s stavbiščem, del parcelne številke 1452/5, k.o., Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe mizarne – zgradba stare neserijske delavnice v treh etažah, površine 1.013,73
m2. Nepremičnina je trenutno oddana v najem.
1.10. Zgradba s stavbiščem, del parcelne številke 1452/5, k.o., Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del zgradbe mizarne – prizidek k strojni delavnici, površine
240,80 m2. Nepremičnina je trenutno oddana v najem.
1.11. Kompletna oprema na žagi, po spisku. Oprema je oddana v najem. Stroške
demontaže prevzame kupec.
2. Zbiranje ponudb za oddajo v najem
oziroma prodajo:
2.1. Zgradba restavracije s stavbiščem,
parc. št.1467/4, k.o., Podgorje, v izmeri
1.874 m2. Restavracija ima ca. 260 sedežev, kuhinjo, skladišča, hladilnice in več pomožnih prostorov v skupni izmeri ca. 1.750
m2 ter opremo po specifikaciji. Najemnik je
zavezan prevzeti vse zaposlene v družbi Stol
Restavracija, d.o.o. ter zagotoviti najemodajalcu kvalitetne obroke po konkurenčni
ceni. Po možnosti ponudbi priložiti okvirni
cenik obrokov malice.
2.2. Energetski objekt s stavbiščem,
parc. št. 1452/11 k.o., Podgorje v izmeri
672 m2. Energetski objekt je bil zgrajen v
letu 1988. Stavba ima v več etažah
1.662,14 neto površin. Opremo v osnovi
predstavlja kotlovnica EMO-Omnical s kapaciteto kotla 9,3 MW. Kotel ima tudi vso
ostalo opremo za normalno delovanje.
Energetski objekt je trenutno konzerviran,
se pa lahko takoj aktivira. Obstaja interes
za prodajo ali najem. Najemnik oziroma
kupec je zavezan prevzeti vse zaposlene v
družbi Stol, Energetika, d.o.o., in zagotoviti konkurenčno ceno za odvzem toplotne
enrgije.
Najemnik oziroma kupec mora ponudbi
priložiti bančno garancijo za nemoteno obratovanje oziroma oskrbo s toplotno energijo
za sezono 1999/2000.
3. Zbiranje ponudb za oddajo v najem:
3.1. V pritličju upravne zgradbe oddamo
poslovni prostor v izmeri 851,7 m2 funkcionalnih površin z ustreznim deležem spremljevalnih površin. Prostor je primeren za prodajni salon ali z ustrezno preureditvijo primeren za pisarniške prostore.
3.2. Nekaj opremljenih pisarn v upravni
zgradbi v izmeri 29 m2 ali 58 m2. Pisarne
bodo na razpolago sukcesivno po postopni
sprostitvi.
Ponudniki za 2. in 3. točko ponudijo višino mesečne najemnine.
Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s sedežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni ali
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fizična oseba, ki se izkaže s potrdilom o
državljanstvu.
2. Nepremičnine so naprodaj po sistemu “videno-kupljeno”.
3. Ponudba vsebuje predmete ponudbe,
ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši od
15 dni od datuma sklenitve pogodbe.
4. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo
za resnost ponudbe na žiro račun družbe
Stol, Poslovne storitve, d.o.o., št.
50140-601-49724 v višini:
Add. 1.1. in 1.11. – 1,700.000 SIT,
Add. 1.2. in 1.10. – 1,000.000 SIT,
Add. 1.3. – 9,000.000 SIT,
Add. 1.4., 1.5. in 1.6. – 5,000.000
SIT,
Add. 1.7. in 1.9. – 3,000.000 SIT,
Add. 1.8. – 6,000.000 SIT,
Add. 2.1. – 1,000.000 SIT,
Add. 2.2. – 1,000.000 SIT,
Add. 3.1. – 1,000.000 SIT,
Add. 3.2. – 200.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku treh dni po izboru.
5. Pisne ponudbe z dokazili iz 1. in 4. točke
je potrebno poslati s priporočeno pošiljko v 15
dneh po objavi, na naslov: Stol, Poslovne storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 45, Kamnik, pod
oznako “Javni razpis – ne odpiraj!”.
6. Pisno ponudbo bo pregledala komisija in vse posameznike o izbiri obvestila v 8
dneh po končanem zbiranju ponudb. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno.
7. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran, skleniti kupoprodajno pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh
od sklenitve pogodbe oziroma skleniti
najemno pogodbo in plačati kavcijo v višini
enomesečne najemnine.
8. Če kupec ne bo sklenil pogodbo in/ali
plačal kupnino oziroma najemnino v dogovorjenih rokih, se šteje, da odstopa od nakupa oziroma najema, morebiti že sklenjena
pogodba se šteje za razdrto, plačano varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.
9. Prometni davek in vse stroške s prenosom lastništva plača kupec. Stroške za
sestavo pogodbe plača prodajalec, notarsko overitev pa kupec.
10. Kupljene stvari bodo izročene kupcu v posest po plačilu kupnine.
11. Sočasno s podpisom kupoprodajne/najemne pogodbe, kupec/najemnik
podpiše tudi dogovor o varnosti in drugih
ukrepih na skupnih deloviščih in pogodbo o
uporabi infrastrukture družbe Stol, d.d.
Kupec/najemnik je obvezan pristopiti k
enotni ureditvi z oskrbo z energenti in enotni
ureditvi varnostne in požarne službe, za kar bo
moral skleniti s Stol, Poslovne storitve, d.o.o. in
Stol, Splošni servis, d.o.o., posebni pogodbi.
12. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.
13. Ogled nepremičnin in opreme, osnutkov kupoprodajne/najemne pogodbe,
dogovora o varnosti in drugih ukrepih na
skupnih deloviščih, pogodbe o uporabi infrastrukture in pogodbe o enotni ureditvi požarne in varnostne službe je možen vsak
delovni dan od 8. do 14. ure po predhodnem dogovoru z Matjažem Drčarjem, ki je
dosegljiv na tel. 061/812-994.
Stol, d.d., Kamnik
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Objave
delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-2782
Skladno s 465. členom ZGD družba PID
Krona Krona, d.d., Tržaška 116, Ljubljana,
sporoča, da ima v lasti več kot četrtinski
delež družbe Steklarstvo Spectrum, d.o.o.,
Kranjčeva 22, Ljubljana
PID Krona Krona, d.d.
Ob-2730
S Hram, družba za upravljavljanje, d.d.,
Vilharjeva 29, Ljubljana, v imenu Plod,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, katero upravlja v
skladu s pogodbo o upravljanju, skladno s
465. členom zakona o gospodarskih družbah objavlja, da je PID Plod, d.d., Ljubljana, dne 24. 3. 1999 pridobila 17.728 delnic družbe Litostroj Holding, d.d., Litostrojska 40, Ljubljana, tako da ima od tega dne
v lasti več kot četrtino delnic omenjene
delniške družbe.
S Hram, d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-2759
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, direktorica družbe
Kompas Magistrat, gostinstvo, hotelirstvo
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 3,
vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. vl. 1/04417/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne
2. 4. 1999. Osnovni kapital družbe se
zmanjša za 1,489,550.000 SIT, tako da bo
po zmanjšanju znašal 640,000.000 SIT.
Direktorica poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Kompas Magistrat, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Št. 30/99
Ob-2630
Inženiring IBT Ljubljana, d.d. – svetovanje, projektiranje in inženiring, Proletarska
4, Ljubljana, uprava v skladu z 283. členom
zakona o gospodarskih družbah sklicuje
4. skupščino
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring

Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring
IBT Ljubljana, d.d., Proletarska 4, v Ljubljani, dne 20. 5. 1999 ob 13. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja).
Predlog sklepa: izvolijo se organi po
predlogu uprave.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejema po
predlogu uprave in sklepu nadzornega sveta letno poročilo za poslovno leto 1998.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta delitev čistega dobička za leto 1998, in
sicer: čisti dobiček za leto 1998 je znašal
2,000.037 SIT.
Razdeli se:
– 90% 1,800.033,30 SIT se nameni za
izplačilo dividend,
– 10% 200.003,70 SIT ostane kot nerazporejen dobiček.
Družba bo delničarjem izplačala dividende do 20. 6. 1999.
5. Razporeditev nerazporejenega dobička iz leta 1994.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1994 v
znesku 517.022,90 SIT se razporedi na
rezerve.
6. Ugotovi se, da preneha mandat dosedanjim članom delničarjev nadzornega sveta z dne 27. 7. 1999.
Izvoli se nove člane delničarjev nadzornega sveta, kot predstavnike delničarjev:
– Darko Vitez,
– Vlasta Emeršič Čeh,
– Katka Braz,
– Stanislav Zorec,
ki jim mandat začne teči z dnem 28. 7.
1999.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsa gradiva in celotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Cankar Jug Cveti, od 20. 4. 1999 do 20.
5. 1999, od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine tajništvu družbe pošljejo pisne, razumno utemeljene nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda.
Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica
skupščine delničarjev, ki bodo to zahtevali,
poslala sporočila in gradiva iz 287. člena
ZGD.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo delničarji, ki se izkažejo z osebnim dokumentom in potrdilom o lastništvu delnic,
pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim
pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.
uprava družbe
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Ob-2631
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 10. člena statuta delniške družbe, vabim delničarje družbe Svobodna misel, d.d., Ljubljana, Dvoržakova
12/II na
skupščino delničarjev,
ki bo 20. maja 1999 ob 10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dvoržakova 12.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev dveh preštevalcev glasov in
ugotovitev prisotnosti notarke.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
4. Uporaba dobička iz leta 1998.
5. Razno.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki se sprejme naslednji sklep:
otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
K 2. točki se sprejme naslednji sklep:
izvolitev dveh preštevalcev glasov, imenovanje notarja.
K 3. točki se sprejme naslednji sklep:
sprejme se letno poročilo družbe za leto
1998.
K 4. točki se sprejme naslednji sklep:
nerazdeljen dobiček na dan 31. 12. 1998,
ki je znašal skupaj 5,695.732 SIT se razdeli na naslednji način: za rezervacije
4,000.000 SIT; davek na dobiček 695.549
SIT; za izplačilo dividend delničarjem
337.000 SIT (300 SIT neto na delnico);
dobiček v višini 663.000 SIT ostane nerazporejen.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko uresničujejo pravico udeležbe
na skupščini in glasovalno pravico, če tri dni
pred napovedano sejo pisno prijavijo udeležbo pri tajništvu uprave družbe.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delovnik od 9. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupščina
veljavno odloča, ne glede na število prisotnih.
Svobodna misel, d.d.
predsednik skupščine
Ob-2632
Na podlagi 45. člena statuta KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, uprava KDD sklicuje
5. redno skupščino
delničarjev KDD – Centralno klirinško
depotne družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 17. maja 1999 ob
12. uri, v veliki konferenčni dvorani, v pritličju poslovne stavbe TR3, Trg republike 3,
Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: za člana delovnega
predsedstva se izvolita Alenka Markič in Samo Primožič.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998.

Št.

3. Sprejem razporeditve dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme naslednjo razporeditev dobička iz leta 1998:
čisti dobiček poslovnega leta 1998 v višini 201,842.040,65 SIT se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem: 60.000
SIT na delnico – 31,200.000 SIT,
– izplačilo nagrad iz dobička članom
uprave in nadzornega sveta, in sicer
3,000.000 SIT za člane nadzornega sveta
in 2,000.000 SIT za upravo – 5,000.000
SIT,
– nerazporejeni
čisti
dobiček
–
165,642.040,65 SIT.
Dividende se izplačajo imetnikom delnic, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 17. maja 1999.
Izplačilo dividend in nagrad članom nadzornega sveta in članom uprave se izvrši
brez revalorizacije do datuma izplačila.
Razporeditev čistega dobička se v poslovnih knjigah družbe vknjiži na dan 1. januar 1999.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli Miro Kos – Abanka, d.d.,
Ljubljana.
5. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta KDD.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano uskladitev neto zneskov sejnin članov nadzornega sveta KDD, kot sledi:
– predsednik nadzornega sveta: 30.000
SIT,
– namestnik predsednika: 26.000 SIT,
– člani: 22.000 SIT.
6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko hišo za leto 1999 skupščina imenuje
PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji KDD se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu oziroma zastopniku, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci so
dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni
pred sejo skupščine ter predložiti pooblastila za zastopanje najmanj eno uro pred začetkom skupščine pri za to pooblaščenemu
delavcu KDD. Najmanj eno uro pred začetkom skupščine morajo svoje pisno pooblastilo predložiti tudi morebitni skupni zastopniki več delničarjev.
Za delničarje KDD štejejo osebe, v korist katerih so delnice tri dni pred sejo skupščine, vknjižene na račun vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD.
Skupščina delničarjev veljavno odloča,
če so na njej navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo najmanj petdeset
odstotkov osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine KDD isti dan ob 13. uri, na istem
mestu. Na ponovni seji skupščina delničarjev veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo k točkam dnevnega reda je na
vpogled delničarjem v tajništvu družbe, na
Trgu republike 3 v Ljubljani, vsak delovnik
od 16. 4. 1999 do 14. 5. 1999, med 10.
in 12. uro.
KDD – Centralno klirinško depotna
družba, d.d., Ljubljana
direktor
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Ob-2633
Na podlagi 23. člena statuta družbe Avtomotor, trgovina in servis, d.d., Celje, uprava družbe sklicuje
redno sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 20. 5. 1999, na sedežu
družbe v Celju, Miklošičeva 5, ob 12. uri, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrjuje se sestava delovnih teles skupščine
– verifikacijske komisije, v sestavi predsednika Skaza Silvestra in dveh, preštevalcev glasov Bolarič Marjana in Torove Aleksandre.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju.
2. Pregled poslovanja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se ugotavlja, da kljub sprejetim kratkoročnim ukrepom za izboljšanje poslovanja,
družba ni uspela zmanjšati izgube.
3. Pokrivanje izgube za leto 1997 in
1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se izguba za leto 1997 v višini
69,021.000 SIT poravna iz tekočega rezultata v naslednjih petih letih (do 31. 12.
2002). Izguba za leto 1998 v višini
40,742.000 SIT se poravna iz rezervnega
sklada iz nerazporejenega dobička, ki je bil
ustvarjen v preteklih letih.
4. Ukrepi za izboljšanje poslovanja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se potrjujejo ukrepi za sanacijo družbe z maksimalnimi napori za povečanje prodaje vozil,
povečanju prodaje rezervnih delov, učinkovitejšo servisno dejavnost in vse dejavnosti,
ki se nanašajo na avtomobilsko branžo.
5. Plan poslovanja za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se plan v predloženem besedilu.
6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in soglasja nadzornega sveta skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1998 imenuje revizijska družba Rating, d.o.o., Celje.
8. Preoblikovanje d.d. v d.o.o.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se delniška družba Avtomotor, trgovina in servis,
d.d., Celje, preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo, katere firma se glasi: Avtomotor, trgovina in servis, d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: Avtomotor,
d.o.o.
Sedež družbe je na naslovu: Miklošičeva 5, Celje.
Dejavnost družbe z omejeno odgovornostjo ostanejo iste, kot je registrirana dejavnost d.d.
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Osnovni kapital družbe ostaja nespremenjen, to je 7,028.000 SIT in je razdeljen
na 8 osnovnih vložkov, v skladu z njihovim
dosedanjim delniškim kapitalom, tako da osnovni vložki družbenikov znašajo:
1. Zastava Avto, p.o., Ljubljana:
703.000 SIT,
2. Marjan Habič: 703.000 SIT,
3. Karolina Gajšek: 1,757.000 SIT,
4. Silvester Skaza: 1,405.000 SIT,
5. Milan Brumec: 820.000 SIT,
6. Rudi Ramšak: 703.000 SIT,
7. Zdenko Klančar: 586.000 SIT,
8. Mirjana Kranjčevič: 351.000 SIT.
Organi družbe so: skupščina, nadzorni
svet in uprava.
Ker upravi d.d. še ni potekel mandat, bo
svoje delo nadaljevala kot uprava d.o.o., to
pa pomeni, da dosedanji direktor vodi poslovanje ter jo zastopa samodejno in neomejeno.
Ker nadzornemu svetu d.d. še ni potekel
mandat, bodo člani nadzornega sveta svoje
delo nadaljevali kot člani nadzornega sveta
d.o.o., v sestavi: Anton Ocvirk, Ciril Zavolovšek, Nežka Golčman, Mirjana Kranjčevič, Karolina Gajšek.
Družbeniki imajo pri odločanju na vsakih
dopolnjenih 14.000 SIT osnovnega vložka
en glas.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati
pri družbi.
Uprava in člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov bodo delničarjem na
vpogled od dneva objave sklica skupščine
vsak dan na sedežu družbe, Miklošičeva 5 v
Celju, od 8. do 14. ure, v pisarni tajništva
uprave.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo v pisni obliki upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje: v primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Avtomotor, d.d., Celje
direktor
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Ob-2639
Uprava družbe in nadzorni svet družbe
Alpetour – Bandag, d.d., na podlagi 29.
člena statuta sklicujeta
četrto redno skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v torek, 18. 5. 1999 ob 12. uri, v
sejni sobi, v medetaži hotela Transturist v
Škofji Loki, Kapucinski trg 9.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe,
b) izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave se imenuje predlagani predsednik in dva preštevalca glasov.
Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Poročilo uprave o poslovanju v poslovnem letu 1998.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe se
letno poročilo uprave o poslovanju v poslovnem letu 1998 sprejme v predloženi vsebini
in obliki.
b) Sprejme se revizijsko poročilo o poslovanju družbe za leto 1998.
3. Obravnava in sprejem predloga o razporeditvi dobička iz leta 1998.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe se
predlagajo skupščini naslednji sklepi:
1. Iz revaloriziranega nerazporejenega dobička iz leta 1995 se nameni
9,423.200 SIT za izplačilo dividende.
2. Del dobička iz leta 1998 v višini
9,400.000 SIT se razporedi v rezerve družbe,
preostanek
dobička
v
višini
9,496.760,67 SIT pa ostane kot nerazporejeni dobiček.
3. Dividende v znesku 40 SIT bruto
na delnico se izplačajo delničarjem, ki so
na dan seje skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe najkasneje v 60 dneh po
sklepu skupščine. Prednostnim delnicam
pripada enaka dividenda kot navadnim delnicam.
4. Imenovanje revizorja.
Za revizijo poslovanja družbe za leto
1999 se pooblasti revizijsko hišo Constantia MT & D, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Način glasovanja na skupščini
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati:
– za fizične osebe: priimek in ime pooblastitelja, priimek in ime pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
– za pravne osebe: priimek in ime ter
naslov pooblaščenca, firmo in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe (tajništvo) vsak dan od 10. do 12.
ure. Delničarji lahko po objavi sklica skupščine podajo predloge za sklepe skupščine
oziroma nasprotne predloge k predlaganim sklepom na sedež družbe. Predlogi so
lahko le pisni in morajo biti razumno utemeljeni.

V primeru, da tokratni sklic skupščine ne
bo uspešen, bomo skupščino ponovili dne
22. 5. 1999 ob 12. uri, na istem mestu.
Alpetour – Bandag, d.d., Škofja Loka
direktor
Ob-2640
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe
FMR, Podjetje za financiranje, marketing in
razvoj, d.d., sklicujem
5. redno skupščino
družbe FMR, d.d., Idrija,
ki bo v torek, 18. maja 1999 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepov: izvoli se predsedujoči skupščine in imenuje se notar po predlogu direktorja, predlagani dnevni red se
potrdi.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1998 in predloga o delitvi
dobička iz prejšnjih let.
Predlog sklepov: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1998 in sprejme se predlog o delitvi dobička iz prejšnjih let na podlagi mnenja nadzornega sveta in mnenja
pooblaščenega revizorja k računovodskim
izkazom družbe.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
1999.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 1999 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se imenujejo:
1. Stojan Petrič,
2. Jurij Kleindienst,
3. Miloš Kermavnar.
5. Razno.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo oziroma
na njej uresničujejo glasovalno pravico le
tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 12.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
FMR, d.d.
direktor
Ob-2642
Skladno s 34. členom statuta d.d., Kemična čistilnica Maribor, sklicujem
V. skupščino
delniške družbe Kemična čistilnica
Maribor,
ki bo v ponedeljek, 17. maja 1999, na
sedežu družbe, Gorkega ul. 9, Maribor, s
pričetkom ob 13. uri.
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Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
– ugotovitev sklepčnosti skupščine;
– imenovanje predsednika skupščine in
preštevalca glasov;
– imenovanje notarja za sestavo zapisnika skupščine.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998 in mnenje nadzornega sveta o poslovanju.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo o poslovanju za leto 1998.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se za
dobo štirih let imenujejo:
– Zdenka Berglez,
– Ivanka Magajna,
– Danica Šala,
– Majda Ivnik.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma
predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled od 15. 4. 1999 do 14. 5.
1999, med 8. in 10. uro, v tajništvu družbe,
Gorkega ul. 9, Maribor.
Kemična čistilnica, d.d.
direktor
Ob-2643
Na podlagi 34. člena statuta družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, sklicujem
II. redno skupščino
delniške družbe Šešir, d.d.,
Škofja Loka, Kidričeva 57,
ki bo v petek, 14. 5. 1999 ob 11. uri, v
poslovnih prostorih na sedežu družbe, Kidričeva 57 v Škofji Loki, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in zapisnikarja.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in na podlagi mnenja nadzornega sveta
družbe se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1998 v predloženem
besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in na podlagi soglasja nadzornega sveta
družbe skupščina sprejme sklep o ugotovitvi in delitvi dobička za leto 1998 v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999 in 2000.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti
nadzorni svet, da imenuje revizijsko družbo
za leto 1999 in 2000.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, v tajništvu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
– v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oznake A, B, C in G, v korist katerih
bodo na dan skupščine vknjižene v delniški
knjigi Šešir, d.d., njihovi pooblaščenci in/ali
zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo, sicer izgube pravico udeležbe na skupščini.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Delničarji glasujejo osebno oziroma po
pooblaščencu ali zakonitem zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu
v prostor, kjer je zasedanje skupščine. Prosimo delničarje, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo pol ure pred pričetkom
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek in naslov pooblaščenca, firmo, število in razred delnic ter podpis in žig
pooblastitelja.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Šešir, d.d., Škofja Loka
začasna uprava

5. Imenovanje revizorske družbe za revizijo poslovanja v letu 1999.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov in poslovanja v letu 1999
se imenuje družba RFR – Ernst & Young,
Revizijska družba, d.o.o., Ljubljana, enota
Nova Gorica.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se člana nadzornega sveta Silvestro Bizjak in Dušana Vogrinčiča z dnem 18. 5. 1999.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolita se člana nadzornega sveta Danila Grenkuš in Ivan Mozetič
za mandatno obdobje 4 let.
8. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi sejnina v višini 30.000 SIT neto
za člana in 40.000 SIT neto za predsednika
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 9. do 14. ure do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
lastniki delnic z glasovalno pravico. Dovoljeno je glasovanje po pooblaščencih, ki se
morajo izkazati z overjenim pooblastilom ali
izpiskom iz sodnega registra.
Skupščina je sklepčna, če se je udležijo
delničarji, ki imajo več kot 1/2 vseh glasov.
Kadar se ob začetku seje ugotovi, da skupščina ni sklepčna, se seja odloži za 30 minut. Po tridesetih minutah je skupščina
sklepčna, če so prisotni delničarji, ki imajo
vsaj tretjino glasov.
Pecivo, d.d., Nova Gorica
uprava

Št. 80/99
Ob-2644
Na podlagi 8.1.4.1. člena statuta družbe sklicujem

2. sejo skupščine
ki bo v torek, 18. maja 1999, ob 13. uri
na upravi družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in določitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov, imenuje se notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
delničarjev in zastopanega osnovnega kapitala.
3. Poročilo o poslovanju delniške družbe GP Bohinj, d.d., za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina poslovno poročilo za leto 1998, skupaj z
revizijskim poročilom revizijske družbe Podboršek, k.d., Ljubljana.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za l. 1996, 1997 in 1998.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob mnenju nadzornega sveta
sprejme sklep o razporeditvi dobička v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja za poslovno leto 1999 imenuje revizijska družba Podboršek, k.d., Ljubljana.

redno letno skupščino
delniške družbe Pecivo, d.d.,
Nova Gorica,
ki bo v torek, 18. maja 1999 ob 16. uri v
konferenčni dvorani Hotel casino Perla v
Novi Gorici, Kidričeva ulica 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, ugotovitev prisotnosti notarke
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in seznanitev z dnevnim redom.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Vojka Jelerčiča, za preštevalki glasov Janjo Gorkič in Milenko Blažič, za zapisnikarico pa Lilijano Antler.
3. Poročilo o poslovanju podjetja v letu
1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1998 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske družbe.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega leta 1998 v višini 25,584.204,39 SIT se
prenese na nerazporejeni dobiček v letu
1999.

Št. 590/99
Ob-2706
Uprava družbe Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., sklicuje
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6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini: pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan skupščine vpisani v
delniško knjigo.
Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini prijaviti pisno na upravi družbe, najkasneje tri dni pred sejo.
Delničarji se morajo pred sejo skupščine izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak dan od 12. do 14. ure, od
19. 4. 1999 do seje skupščine.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali dopolnitev dnevnega reda, pisno
sporočiti upravi v enem tednu po objavi.
Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov. Če
skupščina ni sklepčna je naknadno seja
skupščine istega dne, uro kasneje, to je ob
14. uri. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala, ne glede na število prisotnih
delavcev.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
Bohinjska Bistrica
uprava
Ob-2727
Na podlagi 49. člena statuta Novograd,
d.d., Podbevškova 12, Novo mesto, direktor družbe Novograd, sklicuje
6. redno skupščino delniške družbe
Novograd, gradbeništvo, inženiring in
trgovina, Novo mesto,
ki bo v četrtek, dne 20. 5. 1999 ob 13.
uri v dvorani Območne organizacije ZSSS
za Dolenjsko, Cvelbarjeva ulica 3, Novo mesto z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost. Skupščina izvoli predsednika
skupščine in imenuje dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske družbe Abeceda
Ptuj, d.o.o., ter sprejem sklepa o pokrivanju
izgube.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1998. Ugotovljena
izguba za leta 1996, 1997 in 1998 z revalorizacijskim popravkom izgube se pokrije
iz revalorizacijskega popravka kapitala.
3. Obravnava in sprejem poslovnega načrta družbe za leto 1999, z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovni načrt družbe za leto 1999.
4. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red skupščine je na vpogled na sedežu družbe, Podbevškova 12, Novo mesto, od 19. 4. 1999
dalje med 12. in 14. uro.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine pri upravi družbe pisno predložijo nasprotne predloge.
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Udeležba in glasovalna pravica: glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
upravi družbe do torka, dne 18. 5. 1999 do
10. ure.
Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele priporočeno po pošti ali osebno pisno
oddane na upravi družbe do vključno torka
18. 5. 1999 do 10. ure.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Ponovni sklic: če skupščina ob prvem
sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, na istem mestu in
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Novograd, d.d., Novo mesto
uprava – direktor
Ob-2744
Na podlagi zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe, sklicuje uprava
družbe
8. skupščino Slip, d.d.,

6. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni dvorani
Upravne enote Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana, dne 20. 5. 1999 ob 12.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene
sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.
2. Imenovanje verifikacijske komisije in
notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano verifikacijsko komisijo in notarja.
3. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejema letno poročilo uprave za poslovno leto 1998.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlagano delitev dobička.
5. Informacija o planu poslovanja za leto
1999 in imenovanje družbe za revizijo računovodskih izkazov v letu 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizijo letnih računovodskih izkazov za poslovno leto 2000 predlagano revizijsko družbo.
6. Volitve in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli in imenuje predlagane člane nadzornega sveta ter
določi sejnino.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno
17. 5. 1999. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila.
Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati
priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov in
EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 11. in 12. uro na
kraju skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri v
istih prostorih.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine do 17. 5. 1999 med
9. in 13. uro. Predlogi delničarjev so lahko
le pisni in obrazloženi ter vloženi v roku enega tedna po objavi tega sklica. Predloge lahko delničarji vložijo na sedežu družbe.
IBE, d.d.
uprava

ki bo 19. maja 1999, ob 17. uri, v sejni
sobi na Cigaletovi 9 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1998, po predlogu uprave in z mnenjem nadzornega sveta.
3. Delitev čistega dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se delitev dobička po predlogu uprave in z mnenjem nadzornega sveta.
4. Razno.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 16. 5. 1999. Glasovalno pravico lahko uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
družbi pisno najavili svojo udeležbo na
skupščini. Prijava je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 16. 5.
1999.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 10.
in 11. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 19. uri v istem prostoru, ne glede na
sklepčnost.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge vložijo v pisni obliki v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine.
SLIP, d.d.
uprava družbe

Ob-2653
Ravnatelj družbe, skladno z 31. členom
statuta delniške družbe, egp Embalažno
graično podjetje, d.d., Škofja Loka, sklicuje

Ob-2815
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v
skladu z 283. členom zakona o gospodarskih družbah sklicuje

6. zasedanje
skupščine delničarjev,
ki bo v četrtek, 20. 5. 1999 ob 12. uri v
prostorih družbe, Kidričeva c. 82, Škofja
Loka.
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Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda, ugotovitev
udeležbe in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red,
ugotovi udeležba, prisotnost notarja, izvoli
predsednika skupščine in določi dva preštevalca glasov.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 1998.
3. Predlog o ugotovitvi in razporeditvi dobička.
Sprejme se predlog sklepa uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta. Čisti
dobiček ostane nerazporejen.
4. Predlog za imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 1999 se imenuje revizorska
hiša IN REVIZIJA, d.o.o., Ljubljana.
5. Poročilo o odkupu lastnih delnic in
predlogov za nadaljevanje odkupa za nemene določene z ZGD.
6. Pobude delničarjev.
Udeležbo in glasovanje na skupščini je
treba pismeno napovedati vsaj 3 dni pred
zasedanjem.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 25% zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretji obseg, če jo pooblasti s pismenim
pooblastilom, ki ga deponira na družbi.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe.
egp Embalažno grafično podjetje, d.d.,
Škofja Loka
ravnatelj družbe
Št. 161/99
Ob-2654
Uprava Slovenske vinske akademije Veritas, d.d., Grajska 2, 2250 Ptuj, sklicuje
na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 16. člena statuta delniške
družbe
4. redno sejo skupščine
delniške družbe SVA Veritas, d.d., Ptuj,
ki bo v sejni sobi sedeža SVA Veritas,
d.d., na Grajski ulici 2, v Ptuju, dne 20.
maja 1999 ob 14. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina SVA Veritas
potrdi dnevni red, objavljen v sklicu 4. redne seje skupščine družbe.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina SVA Veritas
razreši dosedanjega predsednika skupščine in za novega predsednika imenuje dr.
Alenko Žnidaršič Kranjc. Potrdi se predlagani notar, zapisnikar in preštevalec glasov.
3. Poročilo o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina SVA Veritas
sprejme poročilo o poslovanju za leto 1998.
4. Poročilo o poslovanju za prvi kvartal
leta 1999.
Predlog sklepa: skupščina SVA Veritas
sprejme poročilo o poslovanju za prvi kvartal leta 1999.

Št.

5. Prenehanje družbe: skupščina odloči
o prenehanju družbe, tako da alternativno
sprejme:
Predlog sklepa:
Skupščina SVA Veritas sprejme sklep
o prenehanju družbe SVA Veritas, d.d.,
Ptuj, Grajska ulica 2 in pričetku njene likvidacije;
Razlog prenehanja je nezmožnost
nadaljnjega poslovanja z ustvarjanjem dobička;
Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice izdane na prinosnika, je 30 dni od objave sklepa o likvidaciji;
Likvidacijski upravitelj je Bojan Kranjc,
Postojna, Vojkova ulica 12;
Likvidacijski upravitelj je upravičen
dokončati začete posle, nove pa sklepati
le, če bistveno ne vplivajo na čas trajanja
likvidacije in povečajo premoženje družbe ali preprečijo njegovo zmanjšanje.
ali
Predlog sklepa: uprava družbe pri
pristojnem sodišču vloži predlog za uvedbo
stečajnega postopka nad družbo.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so udeležbo na skupščini prijavili
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine. Morebitna pooblastila morajo biti pisna.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo
ob prihodu na skupščino pred vstopom v
sejno sobo, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
SVA Veritas, d.d., Ptuj
uprava družbe
Ob-2757
Na osnovi 20. 1. točke statuta družbe in
določb zakona o gospodarskih družbah
uprava delniške družbe GEA College, poslovno izobraževanje, d. d., Dunajska 156,
Ljubljana sklicuje
10. redno skupščino delničarjev
GEA College, d. d.,
dne 18. 5. 1999 ob 17. uri v prostorih
družbe, Dunajska 156, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in verifikacijske komisije.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Matijo Robleka, predsednika NS,
– za preštevalca glasov pa Matjaža Škabarja in Jurija Bernika.
2. Letno poročilo uprave za poslovno
leto 1998 z mnenjem NS in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo in revidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: pokrije se izguba iz preteklih let 1993–1997 in tekočega leta
1998.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
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Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji
nadzorni svet.
Predlog sklepa: imenuje se novi nadzorni svet za naslednja štiri leta.
5. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za finančnega revizorja za
poslovno leto 1999 imenuje revizijska družbe KPMG.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu GEA Collegea, d. d.,
v Ljubljani, Dunajska 156, vsak delovnik od
10. do 13. ure od 19. 4. 1999 do zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če so
najkasneje 24 ur pred pričetkom zasedanja pisno najavili svojo udeležbo v tajništvo
GEA Collegea, d. d., Dunajska 156, Ljubljana.
Člani uprave in nadzornega sveta GEA
Collegea se lahko udeležijo seje skupščine, tudi če niso delničarji.
Pooblaščenci morajo pred zasedanjem
skupščine predložiti pisna pooblastila.
Glasovanje
Glasovanje na skupščini je javno – z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prijavi udeležbe na zasedanju skupščine. Glasovnice prejmejo udeleženci, ki so predložili delnice oziroma potrdila o deponiranju
delnic v centralnem ali bančnem depoju ali
pri notarju.
Opozorilo
Če skupščina še 30 minut po razpisani
uri ni sklepčna, uprava ne prej kot v 14
dneh in ne kasneje kot v enem mesecu
skliče ponovno sejo skupščine. Za sklic ponovne seje zadošča, da je vabilo objavljeno
5 dni pred zasedanjem. Ponovni sklic lahko
veljavno odloča ne glede na število glasov
prisotnih delničarjev, če je prisotnih vsaj 8
delničarjev.
Predavalnica, v kateri bo zasedanje
skupščine, bo odprta pol ure pred pričetkom zasedanja.
GEA College, d. d.
uprava
Št. 1280
Ob-2807
Na podlagi določila 22. člena statuta delniške družbe Marina Portorož, turistično
podjetje, d.d., uprava in nadzorni svet delniške družbe sklicujeta
4. sejo skupščine
delniške družbe Marina Portorož, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 20. 5. 1999,
ob 11. uri v prostorih Marine Portorož,
Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, in izvolitev predsednika skupščine, določitev preštevalcev glasov, imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisnika.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
delničarjev in zastopanega osnovnega kapitala.
Za predsednika skupščine se izvoli mag.
Gregor Velkaverh, za preštevalce glasov se
določi Irena Kastelic in Alenka Rožaj, za
sestavo notarskega zapisnika skupščine se
določi notarka Mojca Tavčar Pasar, iz Lucije, Obala 114.
2. Obravnava in sprejem: poročila direktorja, mnenja nadzornega sveta, revizijskega poročila o poslovanju delniške družbe v
letu 1998 in plana vlaganj v letu 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo direktorja o poslovanju delniške družbe v letu
1998.
Sprejme se mnenje nadzornega sveta
delniške družbe o poročilu o poslovanju delniške družbe v letu 1998.
Sprejme se revizijsko poročilo revizijske
hiše Start, d.o.o. Ljubljana.
Sprejme se plan vlaganj v letu 1999.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička delniške družbe.
Predlog sklepa: za izplačilo dividend in
nagrade nadzornemu svetu delniške družbe za leto 1998 se od celotnega skupnega
čistega dobička 590,244.845,06 SIT ki ga
sestavljajo:
– nerazdeljeni dobiček iz leta 1995 v
znesku 8,349.273,44 SIT,
– nerazdeljeni dobiček iz leta 1996 v
znesku 116,249.076,80 SIT,
– nerazdeljeni dobiček iz leta 1997 v
znesku 178,180.832,71 SIT,
– čisti dobiček iz leta 1998 v znesku
215,004.325,66 SIT,
– revalorizacija prenešenega dobička iz
leta 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 v
skupnem znesku 72,461.336,45 SIT
se uporabijo sredstva v skupni vrednosti
114,815.520 SIT in sicer:
a) sredstva revalorizacijskega popravka
dobička iz leta 1993, 1994, 1995, 1996 v
skupni vrednosti 59,097.774 SIT,
b) nerazdeljenega dobička iz leta 1995
v vrednosti 8,349.273,44 SIT,
c) dela nerazdeljenega dobička iz leta
1996 v vrednosti 47,368.472,56 SIT.
Iz oblikovanega čistega dobička iz predhodnega odstavka se uporabijo sredstva:
a) za izplačilo dividend 113,015.520
SIT, tako da se za eno delnico izplača dividenda v višini brutto znesku 360 SIT in se
izplačajo delničarjem, katerih delnice bodo
na dan 20. 5. 1999 vpisane v registru Klirinško depotne družbe (KDD),
Dividende, ki pripadajo delnicam sklada
lastnih delnic se ne izplačuje in se za to
vrednost poveča nerazporejen dobiček.
b) za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta delniške družbe v skupnem brutto znesku 1,800.000 SIT.
Nerazporejeni čisti dobiček delniške
družbe z revalorizacijo do 31. 2. 1998 znaša 475,429.325,06 SIT.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja delniške družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto
1999 se imenuje revizijsko hišo Rödl & Partner, d.o.o. Ljubljana.
5. Sprejem sklepa o dopolnitvi sklepa o
oblikovaju sklada za pridobivanje lastnih delnic.
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Predlog sklepa: sklep o oblikovanju sklada za pridobivanje lastnih delnic, ki ga je
sprejela skupščina delniške družbe na prvi
redni seji dne 20. 5. 1996, se dopolni v
prvem odstavku z novima dvema alinejama,
ki se glasita:
“– z namenom, da se delnice ponudijo v
odkup delavcem družbe ali z njo povezane
družbe,
– z namenom, da se delnice pridobijo,
da bi družba delničarjem zagotovila odpravnino po zakonu o gospodarskih družbah.”
Opomba: predlagatelja vseh usklajenih
predlogov sta uprava in nadzorni svet.
Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za četrtek, dne 20. maja 1999 s
pričetkom ob 11. uri v prostoru Restavracije Marina Portorož v Portorožu, Cesta solinarjev 8. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za četrtek, dne 20. maja 1998 ob
12. uri v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Restavracija bo odprta od 10. ure, to je
eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine do pričetka seje skupščine. Glasovnice se bodo delile udeleženim delničarjem, zastopnikom ali pooblaščencem do
pričetka seje skupščine pod spodaj navedenimi pogoji.
Pogoji udeležbe na seji skupščine:
skupščine 4. seje skupščine delniške družbe Marina Portorož, turistično podjetje, d.d.
se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinški depotni družbi (KDD), zakoniti
zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci s
pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov
o zakonitem zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja - pravne osebe ali
pooblaščenec enega ali več delničarjev)
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine
družbi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava
se šteje za pravočasno, če prispe na sedež družbe najmanj 3 dni pred dnem
skupščine, pri čemer se šteje dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje
pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti
zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva
je to skrbnik ob predložitvi privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva: gradiva ter predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda so na
vpogled na sedežu družbe v Portorožu, Cesta solinarjev 8, v času od 20. aprila 1999
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Za
informacije po telefonu je številka
066/471-313; odgovorna oseba za dajanje podatkov je Kastelic Irena.
Marina, d.d., Portorož
uprava družbe

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Št. 17/99
Ob-2696
Ime javnega glasila: Radio Krka.
Izdajatelj: Radio Krka, d.o.o., Adamičeva 2, 8000 Novo mesto.
Direktor: Aleksander Pirš.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala: Aleksander Pirš, Glinškova ploščad 22, 8000 Novo
mesto.

Razne objave
Ob-2733
Na podlagi 12. člena zakona o Prešernovi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91-I.) upravni odbor Prešernovega sklada objavlja
vabilo
za predlaganje kandidatov za
Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in
pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom za nagrado mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma življenjskem opusu, predlaganem za nagrado, z navedbo objave, razstave ali izvedbe,
– tehtno utemeljitev predloga, po možnosti s priloženo dokumentacijo (knjiga, katalog, kaseta…).
Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal prijave s predlogi za nagrade za
leto 2000 do 10. novembra 1999 na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov
sklad, Ljubljana, Cankarjeva 5.
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Prijave, ki bodo prišle po tem roku, se
bodo obravnavale v postopku za podelitev
nagrad v letu 2001.
Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad
Št. 006-2/99-1040
Ob-2780
Na podlagi svojega letnega načrta del
Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in razvoj uprave, sektor Upravna
akademija objavlja
povabilo k prijavi interesa
za pripravo in izvajanje programa
izpopolnjevanja in usposabljanja za
delo v upravi za obdobje od 1. 9. 1999
do 30. 7. 2000
1. Ime in sedež naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve, Urad za organizacijo in
razvoj uprave, Upravna akademija, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana, tel. 061/313-947,
faks 061/133-92-12.
2. Predmet povabila: predmet povabila
je priprava in izvajanje nove programske
sheme izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev. Sestavljajo jo naslednji
programski sklopi:
A) Programski sklop: sistemsko-pravna
vprašanja, ureditev javne uprave, upravljanje v upravi, normativna dejavnost, upravni
postopek in upravni spor ter upravno nadzorstvo.
Moduli:
– sistemsko-pravna vprašanja,
– ureditev javne uprave,
– upravljanje v upravi (javni management),
– normativna dejavnost,
– upravni postopek in upravni spor,
– upravno nadzorstvo;
B) Programski sklop: ureditev lokalne samouprave v Sloveniji.
Moduli:
– ureditev lokalne samouprave,
– občina kot temeljna samoupravna
skupnost,
– normativna dejavnost občine,
– razmejitev pristojnosti med državo in
občino,
– varstvo lokalne samouprave in pravic
posameznikov ter organizacij,
– občinska uprava,
– lokalne javne finance,
– regionalizacija lokalne samouprave v
Sloveniji;
C) Programski sklop: zagotavljanje in izvajanje javnih služb.
Moduli:
– ureditev javnih služb in pravne podlage za izvajanje javnih služb,
– izvajanje javnih služb,
– financiranje izvajanja javnih služb in
nadzor,
– koncecija;
D) Programski sklop: vodenje v upravi –
osebnostni razvoj in veščine vodenja.
Moduli:
– posebnosti organizacijskega vedenja
v upravi,
– strateško načrtovanje v upravi,
– učinkovito komuniciranje,
– vodenje in upravljanje v upravi,
– oblikovanje in vodenje skupine ter delo v skupini,

Št.

– reševanje problemov in sprejemanje
odločitev (problem solving/decision making),
– osebni razvoj, kakovost in učinkovitost,
– pogajanja,
– uvajanje in upravljanje sprememb v
upravi – change management;
E) Programski sklop: upravljanje človeških virov.
Moduli:
– upravljanje človeških virov,
– kadrovska politika v upravi,
– pravici in obveznosti javnih uslužbencev,
– sistem izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih v upravi,
– študijski obiski tujih inštitucij, ki skrbijo
za izpopolnjevanje in usposabljanje;
F) Programski sklop: evropske zadeve.
Moduli:
– splošne vsebine,
– pogajalske veščine in vodenje delovnih teles EU,
– predpristopna strategija za vstop v EU,
– aktualne teme,
– specializirane vsebine glede na eventualne zahteve ministrstev (upravnih organov),
– organizacija obiskov nekaterih inštitucij EU,
– usposabljanje trenerjev za “evropske
zadeve” (Training of Trainers Programme);
G) Programski sklop: proračun in finančno upravljanje v upravi ter javna naročila.
Moduli:
– upravljanje proračuna,
– javne finance,
– javna naročila;
H) Modul: uspososabljanje izvajalcev –
Training of Trainers;
I) Programski sklop: skupne vsebine.
Moduli:
– informatika v upravi,
– zaščita osebnih in zaupnih podatkov,
– pisarniško poslovanje,
– upravna statistika,
– slovenščina na delovne mestu;
J) Programski sklop: tečaji tujih jezikov.
Splošni tečaji tujih jezikov (od 1. do 6.
stopnje za angleški, nemški, francoski in
italijanski jezik).
Splošni konverzacijski tečaji.
Moduli:
Terminologija na temelju programskih
sklopov:
– evropske zadeve,
– vodenje v upravi,
– upravljanje v upravi,
– lokalna samouprava,
– sistem izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih v državni upravi,
– proračun in finančno upravljanje v upravi ter javna naročila;
K) Programski sklop: priprava na strokovne izpite in druge preizkuse znanj v upravi.
Moduli:
– ustavna ureditev,
– organizacija izvršilne oblasti,
– lokalna samouprava,
– položaj in organizacija sodstva, organov pravosodja, odvetništva in notariata,
– varstvo osebnih podatkov,
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– temelji pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega
gradiva.
3. Okvirni obseg programa: posamezni
modul sestavljajo seminarji v trajanju od 1
do 5 dni. Pričakovano število ponovitev posameznega seminarja v obdobju enega leta
je od 2-krat do 6-krat. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: k sodelovanju so vabljene vse fizične in
pravne osebe iz javnega in zasebnega sektorja, ki imajo ustrezna strokovna in pedagoško-didaktična znanja za oblikovanje in
izvedbo programa.
Kriteriji za izbor izvajalcev so kvaliteta
koncepta pristopa k izdelavi posameznega
modula (vsebinski poudarki, metode, prilagoditev upravni praksi...), izobrazba in strokovne reference izvajalcev ter njihove pedagoške izkušnje.
5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: prijavitelji naj pošljejo ponudbe
v zaprtih kuvertah z oznako “Oddaja ponudbe” na naslov: Upravna akademija, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana. Rok za oddajo ponudbe je 25 dni po objavi tega povabila v
Uradnem listu RS. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v nadaljnjih 14 dnevih po poteku roka za oddajo ponudbe.
Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov pravne ali fizične osebe,
– navedbo kateri programski sklop ali
modul bi pripravili in izvajali,
– navedba izvajalca (ali seznam več različnih izvajalcev – pri pravnih osebah),
– življenjepis izvajalca (ali več različnih
izvajalcev – pri pravnih osebah),
– opisni koncept pristopa k izdelavi programskega sklopa ali modula z navedbo vsebinskih in metodoloških poudarkov.
Za prijavo je potrebno izpolniti prijavni
formular, ki ga dobite na vložišču Upravne
akademije ali pa vam ga pošljemo (kličite
tel. 061/132-72-64). Sestavni del prijavnega formularja z navedbo vseh potrebnih podatkov je tudi podrobnejša razpisna dokumentacija, ki vsebuje okvirno programsko
vsebino, navodilo za pripravo učnih gradiv,
navodilo za pripravo koncepta pristopa k
izdelavi programskega sklopa (modula) ter
obrazec za življenjepis.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Ob-2728
Po sklepu stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Kopru, opr. št. St 14/96, z dne
15. 1. 1999 stečajni upravitelj dolžnika
Nivo-Bis, d.o.o., Ankaran, v stečaju, Jadranska c. 86/a, Ankaran, objavlja
javno dražbo
hotela Biser v Ankaranu
Predmet prodaje je:
1. Hotelski del objekta na Jadranski c.
86/a v Ankaranu, ki je:
a) prazen hotel Biser, (3 restavracije,
aperitiv bar, nočni klub, 6 apartmarjev, 19
sob, pomožni prostori) z 2185,05 m 2 koristne površine, v načrtu etažnih lastnikov
št. 18/97 iz junija 1998 je označen z modro barvo,
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b) solastninski delež v višini 8574 tisočink na stavbnem zemljišču parc. št. 882/2,
884/5 in 885/2 vse z.k. vl. št. 500 k.o.,
Oltra, ki je v načrtu etažnih lastnikov št.
18/97 označen z zeleno barvo,
c) solastninski delež na skupnem prostoru – kotlovnici v deležu 8574 tisočink, ki
je v načrtu etažnih lastnikov št. 18/97 označen z rdečo barvo.
Načrt etažnih lastnikov je na ogled pri
stečajnem upravitelju.
Nepremičnina je obremenjena s hipotekami, ki se po plačilu kupnine in na podlagi
listine stečajnega senata izbrišejo iz zemljiške knjige.
2. Vsa notranja oprema, stroji in instalacije, kar je razvidno v “Spisku premičnin v
hotelskem delu”, ki je na ogled pri stečajnem upravitelju.
3. Izklicna cena za predmet prodaje iz
1. in 2. točke je 380,000.000 SIT, v kateri
predstavlja vrednost stavbe delež v višini
78,89%, vrednost premičnin delež v višini
18,43% in vrednost stavbnega zemljišča delež v višini 2,68%.
4. Pred začetkom javne dražbe mora
dražitelj plačati 10% varščine od izklicne
cene na žiro račun št. 51400-690-64537,
Nivo Bis, d.o.o., Ankaran, v stečaju. Dražitelj dokaže plačilo varščine z originalnim potrdilom na sami dražbi. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrne v 8 dneh po dražbi, brez
obresti.
5. Dražitelj je lahko fizična oseba, ki se
mora izkazati s potrdilom o slovenskem državljanstvu in pravna oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji, ki se mora izkazati z
originalnim izpiskom iz sodnega registra.
6. Prodajali bomo po načelu “videno
kupljeno”.
7. Uspeli dražitelj mora pogodbo o nakupu skleniti v 8 dneh po dražbi, celotno
kupnino pa plačati v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe. Če celotna kupnina ni plačana v
30 dneh, kar je bistvena sestavina prodajne
pogodbe, se šteje, da je pogodba razdrta.
Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača celotne kupnine v roku, varščino obdržimo.
8. Izročitev premičnin ter izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po
celotnem plačilu kupnine in stroškov.
9. Prometni davek in druge stroške nakupa plača kupec.
10. Potencialne dražitelje posebej opozarjamo, da predmet prodaje ni celotni kompleks hotela Biser, saj je iz njega izvzeto:
a) parcele št. 881/3, 881/4, 881/5,
1313/2, vse k.o. Oltra, ki so zemljiškoknjižna last Mestne občine Koper, v naravi
pa funkcionalno zemljišče ob hotelu. Po
sklepu županje, z dne 11. 12. 1997, je
Mestna občina Koper pripravljena s kupcem skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas, do odkupa zemljišča, in sicer za
mesečno najemnino 39.593 SIT;
b) stanovanjski del zgradbe hotela Biser;
c) zunanja ureditev, ki službi temu stanovanju, in sicer zunanji kamniti zidovi ter venecianski tlak na ploščadi za parkiranje in
pred garažo.
11. Predmeti, navedeni pod b) in c) so
predmet pravde za izločitev iz stečajne mase, ki se vodi pod opr. št. P 527/97 Okrož-
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nega sodišča v Kopru. Pravna razmerja med
stranko, ki izloča stvari iz stečajne mase in
NIVO BIS, d.o.o., Ankaran, v stečaju, niso
pravno urejena (služnostne pravice, vzajemna razmerja, ipd.).
Javna dražba bo dne 5. 5. 1999 ob
10. uri v Hotelu Biser, Jadranska c. 86/a,
Ankaran.
Za druge informacije in možnosti ogleda
pokličite stečajnega upravitelja na tel.
066/284-625 ali 066/648-436.
Nivo-Bis, d.o.o., Ankaran, v stečaju
stečajni upravitelj
Ob-2729
Stol, d.d., Kamnik, ki ga po pogodbi o
izvajanju poslovnih storitev zastopa Stol, Poslovne storitve, d.o.o., objavlja po sklepu
nadzornega sveta
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. zemljišče za gostilno Mlakar, parcelna številka 1409/1, površine 1.817 m2, k.o.
Podgorje, izklicna cena je 19,487.325 SIT,
2. zgradba s stavbiščem, parcelna številka 1446/1, površine 2.540 m2, k.o. Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del
objekta “Stolarne” v štirih etažah, neto površine 3.797,18 m2. Objekt je delno oddan v
najem. Poslovna stavba se prodaja po funkcionalno zaključenih celotah. Izklicna cena
za površino v pritličju je 37.620 SIT/m2, za
površino v nadstropjih pa 28.170 SIT/m2,
3. zgradba s stavbiščem, parcelna številka 1444/1, površine 1.382 m2, k.o. Podgorje. Nepremičnino v naravi predstavlja del
poslovne stavbe v drugem nadstropju, neto
površine 381,18 m2. Izklicna cena je
12,361.667,40 SIT;
in opreme:
1. tirni vozički za sušilnice, 15 kosov, po
izklicni ceni 45.000 SIT/kos,
2. montažne sušilnice za žagan les SOP
Krško, 2 kosa, za izklicno ceno 3,300.000
SIT/kos. Stroške demontaže in transporta
prevzame kupec,
3. vakuumska sušilnica Masspell BS-20,
za izklicno ceno 2,018.250 SIT. Stroške
demontaže in transporta prevzame kupec.
Pogoji dražbe:
1. Del razpisnih pogojev je tudi besedilo prodajne pogodbe, pogodba o uporabi infrastrukture družbe Stol, d.d., in dogovor o varnosti in drugih ukrepih na skupnih deloviščih. Vsi zainteresirani lahko do
dneva dražbe na sedežu prodajalca v tajništvu vodstva vsak delovni dan med 8. in
14. uro prevzamejo od prodajalca parafirano besedilo omenjenih pogodb. Predlog prodajne pogodbe vsebuje vse sestavine prodajne pogodbe, razen podatke o
kupcu, pogodbenemu predmetu (nepremičnini) in ceni. Ti podatki bodo pridobljeni z dražbo.
2. Varščino v višini 10% od izklicne cene
posamezne nepremičnine morajo dražitelji
vplačati do dneva dražbe na žiro račun Stol,
Poslovne
storitve,
d.o.o.,
št.
50140-601-49724 ali na dan dražbe do 9.
ure pri blagajni podjetja Stol, d.d.
3. Pred začetkom dražbe mora dražitelj
– pravna oseba dražbeni komisiji predložiti
overjen izpisek iz registra, izdan največ en

mesec pred datumom dražbe ter overjeno
pooblastilo za zastopanje dražitelja, dražitelj – fizična oseba pa potrdilo o državljanstvu v originalu na vpogled ter fotokopijo za v spis. Če fizično osebo zastopa
pooblaščenec, mora tudi na dražbeni komisiji predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje.
4. Pred začetkom dražbe morajo dražitelji izročiti od dražitelja parafirane predloge
pogodbe iz 1. točke tega razpisa. Štelo se
bo, da dražitelj s tem soglaša z vsebino
pogodb.
5. Uspelemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brezobrestno
vrnjena v 5 dneh po končani dražbi.
6. Kupec mora skleniti pogodbo s prodajalcem v 8 dneh po končani javni dražbi.
7. Sočasno s podpisom kupoprodajne
pogodbe, kupec podpiše tudi dogovor o
varnostnih in drugih ukrepih na skupnih
deloviščih, pogodbo o uporabi infrastrukture družbe Stol, d.d., in pogodbo o enotnem urejanju vratarske in požarne varnosti.
8. Kupec je obvezan pristopiti k enotni
ureditvi z oskrbo z energenti, za kar bo sklenil z družbo Stol, Poslovne storitve, d.o.o.,
posebno pogodbo.
9. Rok plačila kupnine je 15 dni od datuma podpisa pogodbe.
10. Če kupec ne bo sklenil pogodbe
in/ali plačal kupnine v s pogodbo dogovorjenemu roku, se šteje, da odstopa od nakupa, morebiti že sklenjena pogodba se šteje
za razdrto, plačano varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.
11. Nepremičnine in oprema so naprodaj po načelu “videno-kupljeno”. Nepremičnine so bremen proste.
12. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, kot so zlasti sestava pogodbe, plačilo prometnega davka, z.k. prepis, notarska
overitev, plača kupec posebej.
13. Kupljene stvari bodo izročene kupcu v posest po plačilu kupnine.
Dražba bo potekala dne 5. 5. 1999 v
sejni sobi v II. nadstropju Upravne stavbe
Stol, d.d., v Kamniku, Ljubljanska cesta 45,
s pričetkom ob 12. uri.
Stol, d.d., Kamnik
Ob-2751
Na podlagi 10. člena uredba o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije in
po pooblastilu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri
vzdrževanju in gradnji avtocest v Republiki Sloveniji, objavlja Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Ljubljana,
Grič 54,
ponovno javno dražbo
za prodajo opreme, prevoznih sredstev
in drugih osnovnih sredstev
1. Uporabnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Ljubljana, Grič 54,
telefaks 061/159-01-49.
2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev.
b) Kranj: Ljubljana, Grič 54.
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Št.

c) Vrsta:

izklicna cena
(v SIT)

A 4 tovorni avto TAM 260
B 3 posipalec Weisser 8 m3
B 4 čelni rezkar
B 5 osebni avto R4
B 6 osebni avto R4
B 12 tovorni avto TATRA – avtodvigalo
C 3 osebni avto Citroen 15D
C 4 osebni avto Lada Niva
C 5 tovorni avto TAM 80
C 7 tovorni avto TAM 260
C 9 osebni avto R4
C 10 osebni avto R 4

988.296,40
117.711,00
380.100,00
111.600,00
137.764,00
463.590,00
160.865,50
193.372,00
299.250,00
803.012,00
180.537,50
124.987,50

d) Premoženje se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Ustrezen prometni davek in vse stroške prepisa plača kupec. Dražitelj mora v svoji ponudbi točno
označiti za kateri del opreme se nanaša njegova ponudba (vrsto in številko).
3. Izklicna cena opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev je določena na podlagi cenitvenega poročila, katerega je opravil cenilec Franc Ogrizek, dipl.
inž.
4. Javna dražba se bo opravila pisno.
5. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe.
Dražitelji, ki so pravne osebe morajo
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejša od 30 dni, potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 60 dni in potrdilo da v zadnjih šestih
mesecih dražitelj ni imel blokade žiro računa.
Dražitelji, ki so fizične osebe morajo
predložiti potrdilo o državljanstvu.
Kolikor se dražitelj udeleži odpiranja ponudb mora pred odpiranjem komisiji predložiti pisno pooblastilo ali dokazilo o zastopanju.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dni po opravljeni javni dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od podpisa pogodbe, se varščina ne vrne in jo uporabnik zadrži kot skesnino.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na žiro račun številka
50105-601-21275.
Položena varščina se všteje v kupnino.
Dražitelj lahko prevzame plačano blago
ob predložitvi potrjenega prenosnega naloga.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na žiro račun številka
50105-601-21275, sklic na št. 00-2310-1.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v
roku 8 dni brez obresti.
8. Ogled opreme, prevoznih sredstev in
drugih osnovnih sredstev je možen po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo vsak
delovni dan od 8. do 14. ure na posameznih nahajališčih v AC bazah, in sicer:
– za blago pod oznako “A” v AC bazi
Postojna, tel. 067/25-061, Vladimir Valič,

– za blago pod oznako “B” v AC bazi
Slovenske Konjice, tel. 063/757-260,
Leopold Potočnik,
– za blago pod oznako “C” v AC bazi
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, Dušan Jereb.
9. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 5. 5. 1999 do 12. ure. Ponudbo se
označi: Ponudba za nakup opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev –
Ne odpiraj!
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
Dražitelji, ki ne dokažejo izpolnjevanja
zahtevanih pogojev, bodo izločeni iz postopka javne dražbe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., 1000 Ljubljana, Grič
54, soba 308 ali priporočeno po pošti. Priporočena pošiljka mora prispeti na naslov
uporabnika do zahtevanega datuma in ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Javno
podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
1000 Ljubljana, Grič 54, soba 14a, prvo
nadstropje.
Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 9/99
Ob-2851
Intereuropa mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino: INTEREUROPA, d.d., Filiala špedicije Novo mesto 1.
Ob-2711
Emona Merkur, d.d., Ljubljana, preklicuje dve štampiljki pravokotne oblike z naslednjo vsebino: emona merkur d.d. Ljubljana Market, Hubadova 18 in štampiljko za
čeke podolgovate oblike z vsebino: emona
merkur – merket Hubadova 18.
AC Intercar d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, preklicuje potrdilo za registracijo uvoženega vozila, ocarinjeno po carinski dekla-
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raciji, št. 14917, izdano 29. 10. 1998.
m-612
Berce Frančišek, Polje, Cesta XLIV/2,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovoljenje št.
035229/0156/00-36/1995, izdano 6. 3.
1995. s-26439
Brdnik Emilijana, Kostanjevec 24, Zgornja Ložnica, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 50-0999/94. m-531
Celcer Branko s.p., Prušnikova 46, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-2394/94. m-542
Del Fabrro Drago, s.p., Sermin 4, Bertoki, Koper, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 017016/1307/00-27/1995, izdano 6. 3. 1995. g-26286
Domadenik Boris, Jurančičeva 25, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
065-0227/94. m-363
Garaj Rrado, Preglov trg 2, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list,opravilna št. 038/2119-97. s-26282
Golež Mirko s.p., Meljska 33, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-2786/94. m-507
Golob Dušan, Jamova 13, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064/0857/94. m-533
Hedžet Cvetka, Pliberškova 7, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-1282/94. m-551
INTERSIBA d.o.o., Gabrje 81, Dobrova, preklicuje licenco št. 848/35, izdana
23.3. 1998 pri GZS. g-26037
Kocjan Marjan s.p., Kolomban 68, Ankaran,
preklicuje
priglasitveni
list
17/II/3-1677/94. g-26160
Lapidarium d.o.o., Peričev 25, Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle oblike z
napisom LAPIDARIUM d.o.o. NEPREMIČNINE IN GRADBENIŠTVO. V sredini je slika antične zgradbe s šestimi stebri.
s-26201
Lavrič Jurij, Šolska ul. 6, Brezovica, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-0008/93, izdan 6. 9. 1993. s-26240
MAGISTRAT INTERNATIONAL d.d.,
Kotnikova 28, Ljubljana, preklicuje licenco
za opravljavnje prevozov v cestnem prometu za vozilo reg. št. LJ 57-13P, št. 392,
izdana 25. 11. 1997. s-26210
Majdič Stanko, Topolc 9, Ilirska Bistrica, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
052547/1240/01-22/1996
z
dne
18. 10. 1996. g-26169
Majer Ivan, Lackova 22, Lenart, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
21-0040/94. m-605
Perko Suzana, Kraigherjeva 13, Lenart,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
21-0313/94. m-549
Perko Suzana s.p., Kraigherjeva 13, Lenart, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 21-0313/94 z dne 9. 11. 1996. m-577
Požun Alojz, Medvoška c. 12, Medvode, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-0111/95 z dne 8. 3. 1995.
s-26018
Ratjca Branko, Dupleška c. 41, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064/1759/94. m-544
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Raškaj Zupanič Aleksandra, Ul. prvih
žrtev 45, Miklavž na Dravskem polju, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-5043/97. m-457
Resnik Franc, Koseze 1, Ljubljana, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032969/0797/00-37/1995 z dne 6. 3.
1995. s-26108
Roglič Marko, Celovška 105, Ljubljana, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje,
št. 033526/2043/00-37/1995, izdano 6.
3.1995. s-26095
SGP KRAŠKI ZIDAR, D.D., Cesta na
Lenivec 4, Sežana, preklicuje akceptni nalog št. 6249057. g-26285
TEHNOUNION AVTO, Devova 18, Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za reg. vozila BMW, 530d, št. šasije WBADL71060
GM79674, tip motorja 306D 1. s-26321
Ukmar Nataša, Orožnova 1, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-3308/95. m-456
Zavod RS za zaposlovanje, OE KRANJ,
Kranj, preklicuje štampiljko okrogle oblike
z
napisom
ZAVOD
REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE OE
KRANJ ŠT. 2. g-26250
Žgajnar Anton, Mala čolnarska 17, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,
opr. št. 25-0275/94, izdan 21. 4. 1998.
s-26328

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Abdić Mersudin, Poljanski nasip 56,
Ljubljana, potni list št. BA 845666, izdala
UE Ljubljana. s-26386
Amon Beber Metka, Hoška 70, Hoče,
potni list št. AA 445191, izdala UE Maribor. p-26353
Bančič Simona, Brodarjev trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 186802.
s-26335
Baričič Ivan, Rozmanova 24g, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 176468, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-26330
Bevčič Kordič Jadranka, Kongresni trg
4, Ljubljana, osebno izkaznico št. 166748.
s-26213
Bitenc Darinka, Žale 9, Kamnik, potni
list št. AA 10601. s-26273
Borovnik Stanislav, Štajnhof 7, Vitanje,
potni list št. BA 712869, izdala UE Slovenske Konjice. p-26176
Brožič Angelko, Narin 75, Pivka, potni
list št. AA 097334. p-26011
Budin Mirjam, Ob Studencu 29, Ljubljana, osebno izkaznico št. 151520.
s-26090
Burnik Vesna, Jakšičeva 2, Ljubljana,
potni list št. BA 44785. s-26460
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Cigler Aleksandra, Dobravska ul. 3b,
Ormož, potni list št. AA 686445, izdala UE
Ormož. g-26045
Cigler Aleksandra, Dobravska ul. 3b,
Ormož, osebno izkaznico št. 89349.
g-26047
Cigut Boris, Rankovci 28, Tišina, potni
list št. AA 253440, izdalo MZZ RS.
p-26313
Dasović Luka, Bezje 5, Kranjska Gora,
potni list št. BA 766978, izdala UE Jesenice. s-26253
Dejković Nikolina, Zaklanec 13, Horjul,
preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 18/99, s-18186. s-26459
Dimovski Zora, Grablovičeva 24, Ljubljana, potni list št. AA 604449. s-26004
Dittrich Aleš, Lipe 16, Ljubljana, osebno izkaznico št. 355. s-26465
Divjak Srečko, Brunninghausenstr.
69, Ludenscheid, potni list št. AA
993110, izdan 13. 7. 1993 pri MZZ.
p-26355
Dobrotinšek Brigita, Globoče 2 A, Vojnik, potni list št. AA 568397. p-26348
Drolc Sebastjan, Gabrje 32, Dobova,
osebno izkaznico št. 107406. p-26276
Đukanović Drago, Mrakova ulica 1,
Kranj, potni list št. AA 798210. p-26387
Erjavec Marija, Miklošičeva 1, Celje,
osebno izkaznico št. 75380, izdala UE Celje. p-26091
Fajt Mitja, Sp. Gaj pri Pragerskem 39,
Pragersko, potni list št. BA 260451.
p-26350
Farasin Branko, Trate 14, Zgornja Velka, maloobmejno prepustnico, št. SOP
2505, izdala UE Pesnica. m-572
Felle Andrej, Šentlenart 25, Mislinja,
potni list št. AA 917661. g-26176
Firbas Franc, Radehova 3, Lenart, potni list št. AA 401821. g-26180
Frece Rozalija, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, osebno izkaznico, št. 185867.
s-26001
Fridau Dušan, Nova ulica 10, Rače, potni list št. AA 443449. s-26005
Frković Nikolaj, Brdnikova 27 a, Ljubljana, potni list št. AA 827012. s-26241
Frleta Nikola, Glavarjeva cesta 92, Komenda, potni list št. BA 759926. s-26118
Gajšek Felle Dušana, Malgajeva 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 26789.
s-26434
Gašparin Boris, Neblo 1 E, Dobrovo,
potni list št. BA 531686. g-26247
Gašparin Boris, Neblo 1 E, Dobrovo,
maloobmejno prepustnico, št. AI 132288.
g-26249
Gašperič Darja, Frenkova pot 27, Dobrunje, potni list št. BA 22466. s-26086
Gačić Dušanka, Celovška 25, Ljubljana, potni list št. AA 606071. s-26030
Golob Primož, Nevlje 28 a, Kamnik, potni list št. BA 1771. s-26231
Gomboc Lidija, Lendavska 37/b, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 174234.
g-26429
Gradišek Vesna, Senožeti 4/b, Dol pri
Ljubljani, potni list št. BA 827525, izdala
UE Ljubljana. s-26085

Grilj Zdravko, Blagovica 13, Blagovica,
potni list št. AA 77802. s-26101
Habe Franc, Rojska c. 31, Domžale,
potni list št. AA 326362. s-26193
Hajšen Jan, Tržaška 121, Ljubljana,
potni list št. BA 523982. s-26254
Hava Selman, Hrušica 71e, Hrušica,
potni list št. AA 662914, izdala UE Jesenice. p-26094
Hladnić Maja, Kozinova ul. 17, Lucija,
potni list št. BA 402611, izdala UE Piran.
g-26305
Hladnić Maja, Kozinova ul. 17, Lucija,
maloobmejno prepustnico št AI 104595,
izdala UE Piran. g-26306
Hodak Ivan, Polje, C. XII/8, Ljubljana,
potni list št. AA935879, izdala UE Ljubljana. s-26022
Hodak Milena, Polje, C. XII/8, Ljubljana, potni list št. BA 770159, izdala UE
Ljubljana. s-26021
Hodak Zdravka, Polje, C. XII/8, Ljubljana, potni list št. AA 935875, izdala UE
Ljubljana. s-26019
Horvat Stanko, Zg. Voličina 42 a, Voličina, potni list št. AA 682692. m-602
Hrastnik Boris, Osek 117, Lenart, osebno izkaznico št. 175850, izdana 26. 2.
1999. m-417
Hren Vitomil, Gimnazijska cesta 15, Trbovlje, potni list št. BA 686382, izdala UE
Trbovlje. g-26468
Iglič Anton, Bukovčeva 5, Domžale,
osebno izkaznico, št. 159393. s-26333
Jager Beba, Schyrenstrasse 8, Munchen, potni list št. BA 863057, izdan 21. 8.
1998 v Celju. s-26259
Jambrović Josip, Ul. svobode 24, Miklavž na Dravskem polju, potni list št. AA
912090, izdala UE Maribor. p-26364
Jekovec Aleš, Ulica Janeza Puharja 1,
Kranj, potni list št. BA 546891. s-26264
Jeraj Markoja Vanja, Zaloška 83, Ljubljana, potni list št. BA 164412. s-26373
Jerala Alojzija, Drožanjska cesta 35,
Sevnica, potni list št. BA 441874, izdala
UE Sevnica. p-26018
Jerman Zdenka, Žepovci 22, Apače,
potni list št. BA 417984. p-26349
Jović Mira, Šmartno ob Paki 80, Šmartno ob Paki, potni list št. BA 302735, izdala
UE Velenje. p-26204
Jug Denis, Delpinova 24, Nova Gorica,
potni list št. BA 258520. g-26173
Jug Irena, Delpinova 24, Nova Gorica,
potni list št. AA 95527. g-26172
Jug Istok, Delpinova 24, Nova Gorica,
potni list št. BA 258528. g-26174
Jurič Alojz, Fram 59, Fram, potni list št.
BA 125815, izdala UE Maribor. p-26175
Karišik Avdija, Šolska ulica 1, Tržič, potni list št. BA 394264, izdala UE Tržič.
p-26203
Knaus Željko, Ribjek 2 a, Kočevje, potni list št. AA 34627. p-26007
Kogej Mitja, Zikova 10, Kamnik, potni
list št. AA 480523. s-26117
Kogoj Marko, Bilje 38, Renče, potni list
št. AA 984333. g-26353
Kolmančič Jožica, Pesnica pri Mariboru 38, Pesnica pri Mariboru, potni list št.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
BA 518276, izdan 20. 9. 1995 pri UE Pesnica. m-504
Komel Uroš, Ul. Gradnikove brigade
49, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 133630. g-26170
Kos Igor, Celovška 142, Ljubljana, potni list št. AA 936530, izdala UE Ljubljana.
s-26234
Koselj Metod, Češnjica pri Kropi 3,
Podnart, potni list št. AA 101597, izdala
UE Radovljica. p-26184
Kovač Vincenc, Šalek 93, Velenje,
osebno izkaznico, št. 127103. p-26025
Kovčan Samanta, Čolnišče št. 23, Zagorje, potni list št. BA 683000, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-26088
Kozole Stanko, Steletova cesta 15,
Kamnik, potni list št. BA 426521. s-26393
Košir Andrej, Tržaška 238, Ljubljana,
potni list št. BA 43624, izdala UE Ljubljana. s-26208
Kravanja Gašper, Ul. Tončka Dežmana
6, Kranj, potni list št. AA 648865, izdala
UE Kranj. s-26196
Križman Franko, Turki 46, Pobegi, potni list št. AA 486080, izdala UE Koper.
g-26446
Krim Jožef Izidor, Gorenja vas 21, Mirna, osebno izkaznico št. 127609. s-26257
Krivošija Borka, Jakčeva 39, Ljubljana,
potni list št. BA 558632, izdala UE Ljubljana. s-26458
Kuzelj Robert, Rozmanova 68 e, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
132677. g-26427
Kuzelj Robert, Rozmanova 68 e, Koper, potni list št. AA 512220. g-26428
Lenaršič Janez, Tržaška 525, Brezovica, potni list št. AA 975097. s-26323
Loborec Vesna, Jeseihov štradon 65,
Ljubljana, potni list št. AA 49047. s-26346
Lombar Branko, Pristavška 6, Tržič, potni list št. AA 189805, izdala UE Tržič.
p-26170
Lubšina Frančiška, Sela 5, Dobova,
osebno izkaznico, št. 55420. p-26371
Lucević Mirzet, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list št. BA 853417, izdala UE
Ljubljana. s-26271
Lukačič Boštjan, Moravci v Slov. Goricah 152, Fokovci, potni list št. BA
611075. p-26370
Lukman Anja, Zoisova ulica 2, Celje,
potni list št. BA 684951, izdala UE Celje.
p-26095
Luković Sehija, Pod kostanji 16, Celje,
potni list št. BA 281792, izdala UE Celje.
p-26366
Majkič Dijana, Jaka Platiše 13, Kranj,
potni list št. BA 781806. g-26245
Malc Marjan, II prekomorske brigade
35/e, Koper, maloobmejno prepustnico,
št. AI 18035. g-26168
Marjanovič Zoran, Trebinjska 1, Ljubljana, potni list št. AA 825794. s-26083
Marolt Natalija, Cvetlična pot 6, Ljubljana, potni list št. BA499022, izdala UE Ljubljana. s-26016
Marolt Tomaž, Cvetlična pot 6, Ljubljana, potni list št. AA 826652, izdala UE
Ljubljana. s-26017

Št.

Mehić Jasmin, Koroška c. 31, Velenje,
potni list št. AA 442709, izdala UE Velenje. p-26096
Mihalić Barbara, Naselje pod hribom 7,
Gozd Martuljek, potni list št. AA 906960.
s-26401
Mihalić Grega, Naselje pod hribom 7,
Gozd Martuljek, potni list št. BA 781166.
s-26404
Mihalić Irena, Naselje pod hribom 7,
Gozd Martuljek, potni list št. BA 781165.
s-26402
Milkovič Nataša, Friedenstr. 9 A, 85055
Ingolstadt, potni list št. BA 613058.
p-26013
Milojević Karmen, Idrsko 14, Kobarid,
potni list št. AA 399503. g-26181
Miodragović Dragomir, Ul. pod smreko
št. 2, Črnomelj, potni list št. AA 374627,
izdala UE Črnomelj. p-26359
Modic Denis, Prijateljev trg 12, Ribnica, potni list št. BA 492780. s-26204
Mrak Matej, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list št. AA 32443.
g-26352
Muznik Sebastjan, Logaršče 40, Most
na Soči, potni list št. BA 491928.
g-26351
Nandović Mirsad, Bizoviška 40, Ljubljana, potni list št. BA 588371. s-26369
Novakov Radivoj, Prisoje 6, Koper, potni list št. AA 510218. g-26441
Ožbolt Matjaž, Golouhova 21, Ljubljana, potni list št. BA 24018, izdala UE Ljubljana. s-26302
Ogris Marijana, Podvin 3 A, Polzela,
osebno izkaznico, št. 71407. g-26354
Okretič Slavica, Celovška cesta 143,
Ljubljana, potni list št. AA 3497. s-26251
Ozmec Franc, Ločnikarjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico št. 97798. s-26283
Pangerc Boštjan, Prešernova c. 4,
Bled, potni list št. AA 255742, izdala UE
Radovljica. s-26039
Pavčič Marko, Polanškova 34, Ljubljana, potni list št. BA 331951, izdala UE
Ljubljana. s-26403
Pavčnik Dejan, Trnoveljska c. 52, Škofja vas, potni list št. BA 189403, izdala UE
Celje. p-26092
Pelcl Milenka, Lokavec 14/b, Zg. Velka, potni list št. AA 54823, izdan 24. 1.
1992 pri SO Lenart. m-439
Pervanje Pavla, Stopnik 18, Cerkno,
maloobmejno prepustnico, št. AI 64216.
g-26349
Petelinšek Vinko, Dobje pri Planini 25,
Dobje pri Planini, potni list št. AA 867061,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-26001
Petrišič Marjan, Kraigherjeva ulica 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 2141.
p-26385
Petrič Marjetica, Goriška cesta 3, Ajdovščina, potni list št. AA 221186, izdala
UE Ajdovščina. g-26466
Ploč Adolf, Gačnik 36, Pesnica, potni
list št. AA 159966. m-556
Poljanec Sandra, Cogetinci 70, Cerkvenjak, osebno izkaznico št. 61365.
m-469
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Purger Smiljan, Ul. bratov Babnik 12,
Ljubljana, potni list št. AA 716592, izdala
UE Ljubljana. s-26341
Radić Čedo, Plešivica pri Žalni 15, Grosuplje, potni list št. AA 450546, izdala UE
Grosuplje. s-26389
Radić Nada, Plešivica pri Žalni 15, Grosuplje, potni list št. AA 456178, izdala UE
Grosuplje. s-26388
Rojs Andreja, Cesta XIV divizije 101,
Maribor, potni list št. AA 283873. s-26214
Rotar Aleš, Strniševa ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 30955. s-26268
Rozman Štefan, Brezova reber pri Dvoru 1, Dvor, osebno izkaznico št. 122301.
s-26415
Rutar Miran, Novosadska 6, Ljubljana,
potni list št. AA 292773. s-26164
Scharf Marko, Belkoranjska 23, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljene
v Ur. l. RS, št. 19/99, s-18265. s-26325
Sedej Milan, Lesno brdo 75, Vrhnika,
potni list št. AA 062853, izdala UE Vrhnika. s-26267
Selan Janez, Mavsarjeva 110, Notranje Gorice, preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS, št. 57/98, s-57161.
s-26188
Srša Marjan, Nova ulica 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 103260. s-26110
Steinbacher Miha, Na griču 14, Izola,
potni list št. AA 207386. g-26178
Stergar Sašo, Sneberško nabrežje 4,
Ljubljana, potni list št. AA 93478, izdala
UE Ljubljana. s-26392
Stevanović Marija, Panonska ul. 2, Maribor, osebno izkaznico za tujce, št. AH
9691, izdala UE Maribor. p-26166
Stojakovič Staka, Zlato polje 3 A, Kranj,
osebno izkaznico, št. 97818. g-26177
Stražiščar Aljoša, Prvačina 86B, Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
81992. g-26246
Struna Boštjan, Tržaška cesta 539, Brezovica, potni list št. AA 304892, izdala UE
Ljubljana. s-26356
Šalamon Bojan, Migojnice 1, Griže, potni list št. BA 111399, izdala UE Žalec.
p-26178
Šega Vanda, Gasparijeva 8, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 123698. s-26063
Škafar Slavko, Jeseihov štradon 65,
Ljubljana, potni list št. AA 490048.
s-26347
Škoberne Dušan, Ravne 20, Tržič, potni list št. AA 101974, izdala UE Tržič.
p-26357
Šoln Darinka, Sedejeva 2, Ljubljana,
potni list št. BA 662996. s-26461
Šosterič Jernej, Videm pri Ptuju 25/b,
Videm pri Ptuju, potni list št. BA 862535,
izdala UE Ptuj. p-26168
Štupar Nataša, Ul. Ceneta Štuparja
108, Ljubljana, potni list št. AA 317598.
s-26422
Šuligoj Mateja, Modrej 35/b, Most na
Soči, potni list št. BA 544045, izdala UE
Tolmin. g-26044
Šumak Darja, Harina Zlaka 21, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. BA 526644.
p-26022
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Šušteršič Simon, Kosovelova ulica 14,
Lucija, Portorož, potni list št. AA 516279.
g-26418
Švegl Svitomir, Šercerjeve brigade 7,
Maribor, potni list št. AA 443688. p29003
Tartara Žiga, Ljubljanska 103, Domžale, potni list št. BA 366066, izdala UE
Domžale. s-26462
Tavrlani Jakup, Il. T. Godca 3, Bohinjska Bistrica, potni list št. AA 830313.
g-26350
Tišler Darinka, Cirknica 33, Šentilj, potni list št. AA 999347, izdana 20. 5. 1993
pri UE Pesnica. m-497
Tomažin Silvija, Veniše 60, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 44519.
p-26010
Trbojevič Rok, Cesta na Ostrožno 29,
Celje, potni list št. BA 683421, izdala UE
Celje. p-26294
Valjavec Bojan, Rupa 37, Kranj, potni
list št. BA 0543145. s-26464
Vauda Boštjan, Krambergerjeva pot 1,
Ptuj, osebno izkaznico št. 37819. p-26169
Velegič Samir, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list št. BA 877140, izdala UE
Ljubljana. s-26469
Verčič Andrej, Zg. Velka 77/a, Zgornja
Velka, potni list št. AA 749539. m-565
Veselič Boštjan, Puhova 15, Ljubljana,
potni list št. BA 290288, izdala UE Ljubljana. s-26242
Vode Danilo, Novo Polje, C. IX/13,
Ljubljana, potni list št. AA 766645, izdala
UE Ljubljana. s-26003
Volčič Bine, Triglavska ulica 21, Kranj,
potni list št. BA 638973, izdala UE Kranj.
p-26293
Vrečko Alja, C. pod Rifnikom 20, Šentjur, potni list št. BA 685096, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-26174
Vrečko Asta, C. pod Rifnikom 20, Šentjur, potni list št. BA 685095, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-26173
Vrečko Zdenka, C. pod Rifnikom 20,
Šentjur, potni list št. AA 78889, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-26172
Vrtovec Matjaž, Mestni trg 1, Slovenske Konjice, osebno izkaznico št. 17453.
p-26354
Zafošnik Željko, Vukovski dol 43, Jarenina, potni list št. BA 562316. m-568
Zakrajšek Smerdel Frančiška, Pivška ul.
4, Postojna, potni list št. AA 72051.
p-26369
Zavolovšek Danica, Loke 2, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 37259. p-26372
Zemljič Manja, Žice 17, Sveta Ana v
Slov. goricah, potni list št. BA 368076,
izdala UE Lenart. m-511
Zidar Aleš, Ob žici 7, Ljubljana, potni
list št. AA 829403. s-26115
Zidar Tatjana, Ob žici 7, Ljubljana, potni
list št. BA 453659. s-26114
Zvezič Ignacij, Majcigerjeva 9, Maribor,
potni list št. AA 547450, izdala UE Maribor. p-26361
Zvonko Marko, Župančičeva ul. 20, Velenje, potni list št. BA 871696, izdala UE
Velenje. p-26089
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Žel Cirila, Benedikt 4, Benedikt, osebno izkaznico, št. 000108375. m-558
Žvan Jaka, Zasip, Polje 8, Bled, potni
list št. AA 348904. g-26171
Žvegelj Gregor, Kunaverjeva 1, Ljubljana, potni list št. BA 414925. s-26244
Žveglin Franc, Zavrh 46a, Voličina, potni list št. AA 792895, izdan 6. 4. 1993 pri
UE Maribor. m-429

Druge listine
Alibašić Suljo, Vodnikova cesta 200 B,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1975. s-26227
Ambrožič Janez, Sebenje 23, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20239.
g-26292
Anžel Boris, Cesta zmage 93, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95370,
izdala UE Maribor. m-606
Anželj Srečko, Kraljevci 5, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 12688, izdala UE Gornja Radgona. g-26380
Anđelko Beti, Zavrtna 15, Goričan, diplomo SKSMŠ v Mariboru. m-532
Arko Vladimir, Dupleška 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18157,
izdano 17. 5. 1993 pri UE Maribor.
m-431
Artič Vinko, Morje 106 b, Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
94600, izdala UE Maribor. m-520
Auguštin Alojz, Koritno 8 c, Majšperk,
certifikat, št. 010839 za prevoz nevarnih
snovi, izdan pri MNZ. m-521
Babič Anton, Ob ribniku 99, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
60240, izdano 25. 10. 1993 pri UE Maribor. m-468
Babič Stanko, Ljubljanska 7 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
19653. m-557
Bališ Gorazd, Splavarska ul. 3, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8308, izdala UE Radlje ob Dravi. p-26012
Ban Zlatka, Šolska ul. 1, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1086311. p-26165
Barakovič Jasmina, Ul. Tomšičeve brigade 27, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37502. s-26029
Barbič Tomaž, Meniška 34 a, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. 25992, izdala UE Novo mesto. g-26138
Barišić Jasminka, Beblerjev trg 9, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože
Moškrič v Ljubljani. s-26031
Bežik Petra, Plečnikova ul. 3, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano za šolsko leto
1994/95. m-390
Bedić Dražen, Vrablova 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73681.
m-536

Ber Srečko, Osovnikova c. 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
36208, izdala UE Ptuj. g-26048
Berce Aleksandra, Mlinska pot 20,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0672928,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-26443
Bergant Špela, Pungart 22, Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico, št. 12785.
s-26357
Bergles Klavdija, Cesta v Rastke 28,
Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9078, izdala UE Mozirje.
p-26182
Bezjak Janez, Volkmerjeva 30, Ptuj, delovno knjižico, reg. št. 41555. g-26398
Bezjak Zlatko, Plečnikova 1, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ na Delavski univerzi Maribor, izdano leta 1977. m-593
Bikić Melisa, Pot na Fužine 39, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3992.
s-26195
Bizjak Jelka, Levstikova 10, Mozirje, dijaško mesečno vozovnico, št. 10306.
s-26096
Božič Iztok, Gosposvetska 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87285,
izdala UE Maribor. m-599
Božič Marjan, Kettejeva 3, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17764. m-548
Bohinc-Toporiš Grega, Radvanjska c.
71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 114992, izdala SO Maribor 7. 9. 1998.
m-405
Borovnik Alojz, Heroja Nandeta 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39978, izdala UE Maribor. m-528
Bošnjak Nikola, Gažon 80, Šmarje, delovno knjižico. g-26077
Boćič Nataša-Vladimira, Kongresni trg
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 927764, reg. št. 77624, izdala
UE Ljubljana. s-26238
Bradule Janez, Virje 8, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8846. g-26150
Bratec Mirko, Župančičeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14572,
izdala UE Maribor. m-567
Bratuša Špelca, Krpanova 21, Maribor,
indeks
Pedagoške
fakultete,
št.
61145955. m-480
Bračika Željka, Ragovska 6/a, Novo
mesto, delovno knjižico. g-26414
Brecelj Valentina, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39096. s-26197
Brezner Mateija, Hoška ul. 74, Hoče,
zaključno spričevalo kemijske šole v Rušah, smer kemijski tehnik, za šolsko leto
1996/97. m-364
Breznik Kristijan, Dravinjska c. 102,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18890. g-26215
Brglez Jelka, Cankarjeva 24, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano v šolskem letu
1973/74. m-399
Brglez Marija, Dobja vas 161, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2493, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-26396
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Brglez Nevenka, Glazarjev 1, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8466.
m-583
Briški Vladimir, Koritenska 3, Bled, zaključni izpit. p-26081
Brovč Peter, Gubčeva 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224827, reg. št. 13538, izdala UE Kranj.
g-26297
Bujić Dragan, Drenikova ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211568, št. reg. 220765. s-26106
Bukovič Šturbej Ines, Glavni trg 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
69125. m-534
Butina Bojana, Vinterca 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024741, št. reg. 205935. s-26099
Buzov Sabina, Šentiljska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85665,
izdano 20. 3. 1995 pri UE Maribor. m-459
Bučar Leon, Ul. E. Driolia 7, Izola, spričevalo 4. letnika GTŠ Ljubljana. g-26317
Caf Silva, Kušernik-Del 26, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1028870, izdala UE Maribor. m-608
Cankar Eva, Oska pot 2, Celje, študentsko izkaznico št. 61152562, izdala
Pedagoška fakulteta. m-501
Ceglar Simon, Mavsarjeva cesta 16,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1135155, reg. št. 214912,
izdala UE Ljubljana. s-26426
Cenc Mitja, Jezdarska 22, Maribor,
spričevalo 3. letnika I gimnazije Maribor,
izdano leta 1998. m-597
Cerar Miha, Slape 154, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 613036,
št. reg. 193979. s-26420
Cigler Aleksandra, Dobravska 3b, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6729, izdala UE Ormož. g-26072
Cigula Branko, Mejna 45, Maribor, diplomo SKSMŠ v Mariboru. m-377
Cigula Otmar, Janka Vrabiča 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33068, izdala UE Ptuj. p-26362
Cimerman Mojca, Pupinova 2, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71970355, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
s-26120
Crnič Igor, Bevkova 6, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8081, izdala
UE Izola. g-26224
Crnič Igor, Bevkova 6, Ankaran, študentsko izkaznico, št. 04024522, izdala
Visoka upravna šola. g-26225
Cussigh Mateja, Radičevičeva 8, Maribor, delovno knjižico št. 5281, izdana leta
1994. m-404
Cvetko Saša, Zrinjskega 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33473.
s-26007
Cvetković Dara, F. Foitova 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16304,
izdala UE Velenje. p-26373
Cvitanič Aleš, Šentjanž 89, Šentjanž pri
Dravogradu, diplomo SŠTNPN, izdana v
šolskem letu 1986/87. g-26147
Ćeman Mirseta, Ulica bratov Babnik 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-26255

Št.

Čakš Sabina, Adamičeva 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30778.
s-26020
Čeh Katja, Betnavska 3, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, smer aranžerski tehnik,
izdani leta 1997 in 1998. m-416
Černe Tomaž, Sp. Danje 23, Sorica,
zavarovalno polico št. 626357, izdala Zavarovalnica Tilia Novo mesto. g-26314
Černezel Vesna, Štrafelova 11, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru, šolsko leto 87/88. m-519
Černčič Silvester, Bratov Greif 14, Maribor, delovno knjižico št. 14524, izdana
leta 1989. m-490
Čevnik Milan, Partizanska 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7727, izdala UE Slovenj Gradec. s-26379
Čoklc Manja, D. Kvedra 24, Šentjur pri
Celju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7120, izdala UE Šentjur pri Celju. s-26102
Črnjavič Jožef, J. Baukarta 24, Ljutomer, delovno knjižico, ser. št. 593876,
izdala UE Maribor. p-26023
Čurič Božo, Koprivnik, Fram, spričevalo 8. razreda OŠ Fram, za šolsko leto
1983/84. m-495
Čučak Aleksandra, Štantetova 24, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdani leta 1993 in
1994. m-369
Dajčman Aleksandra, Novo naselje 13,
Bistrica ob Sotli, indeks št. 81527861,
izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. m-452
Dajčman Lidija, Partizanska c. 73, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90279, velja od 7. 7. 1994 do 7. 7. 2004.
m-372
Detiček Sonja, Novake 42, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18764.
g-26127
Dečman Katarina, Kozjanskega odreda
47, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9591, izdala UE Šentjur. p-26352
Dittrich Aleš, Lipe 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 769787,
reg. št. 137615, izdala UE Ljubljana.
s-26361
Djukić Milivoje, Videm 2, Cerknica, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1981. s-26166
Dobernik Irena, Jezerškova 8, Komenda, preklic indeksa objavljenega v Ur. l.
RS, št. 24/99, s- 24201. s-26281
Dobnik Edit, Brdinje 2, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13126, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-26058
Dobrina Anton, Zališka 78 A, Ljubljana,
overjeno
kopijo
licence,
št.
006181/5605-RKN36/1998, izdala Obrtna zbornica Slovenije. s-26052
Dolžan Tomaž, Dobriša vas 53, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1005065, izdala UE Žalec. p-26008
Dolgan Miroslav, Kal 32, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. g-26381
Domnik Anton, Prvomajski trg 4, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-26131
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Drešček Janko, Livek 8, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 53047, izdala UE
Tolmin. g-26290
Drolc Sebastjan, Gabrje 32, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 14832.
p-26277
Družovec Lilijana, Prežihova ul. 19, Lenart, indeks, št. 81446339, izdala EPF.
m-559
Dulič Ensad, Jaka Platiše 21, Kranj, maturitetno spričevalo, izdala Iskra Kranj leta
1981. g-26307
Eder Miha, Toledova 47, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7857. m-582
Eder Zdenka, Zg. Gasteraj 40, Jurovski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5514, izdano 1. 4. 1998 pri UE Lenart.
m-444
Emruli Samet, Miklošičeva ul. 17, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
35330. g-26295
Eržen Miran, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48297.
m-546
Erjavec Milan, Vinka Mohoriča 9, Idrija,
spričevalo 4. letnika Srednje pomorske in
prometne šole Piran. g-26218
Fabris Sebastjan, Maroltova ul. 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251321, reg. št. 218684, izdala UE Ljubljana. p-26116
Farasin Miroslav, Terbegovci 41, Sveti
Jurij ob Ščavnici, spričevalo 3. letnika SPŠ
IC ONZ v Tacnu. m-561
Felbar Jožef, Renkovci 148, Turnišče,
delovno knjižico. p-26014
Ferencek Nino, Mlekarniška 8, Maribor, spričevalo 3. letnika I gimnazije Maribor. m-592
Ferk Milan, Jareninski dol 54, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
812, izdano 31. 1. 1992 pri UE Pesnica.
m-450
Ferš Slavica, Shakespearova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82156, izdala UE Maribor. m-513
Ferčec Sonja, Vinarje 35, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97380, izdano 23. 6. 1994 pri UE Maribor. m-383
Fic Alenka, Gubčeva ulica 11, Ljubljana, dijaško izkaznico Gimnazije Poljane.
s-26237
Filej Živa, Zlato Polje 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 286527, reg.
št. 40867, izdala UE Kranj. s-26163
Filipič Franc, Prušnikova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66474,
izdano 11. 12. 1998 pri UE Maribor.
m-367
Fink Martina, Neselje NE 18, Krško,
indeks, št. 21014280, izdala Fakulteta za
družbene vede. s-26092
Firm Tea, Strma pot 13, Koper, obvestilo o maturi, št. 552. g-26043
Frantar Andrej, Dvorje 82, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
600384, št. reg. 38962. g-26413
Frelih Bojan, Frankovo n. 67, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10939, izdala UE Škofja Loka.
s-26343
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Fujan Marijan, Hraše 5, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
391933,št. reg. 27294. s-26424
Furar Domen, Regentova 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31999.
s-26263
Gartnar Nevenka, Celovška c. 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1075727, reg. št. 120377, izdala
UE Ljubljana. s-26093
Gačnik Anja, Sladki vrh 5b, Sladki vrh,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12013,
izdano 8. 12. 1997 pri UE Pesnica. Geiger Darinka, Pod gozdom c. VIII/10, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12784, izdala UE Grosuplje. m-463
Germin Dejan, Rotman 39a, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 35105,
izdano 31. 8. 1994 pri SO Ptuj. m-425
Gjurasek Julij, Minoritski trg 2, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15387,
izdala UE Ptuj. g-26412
Glavica Bojan, Ilije Gregoriča 7, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
114285, izdano 5. 5. 1998 pri SO Maribor. m-474
Gliha Živa, Štantetova ul. 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105603, izdano 11. 7. 1995 pri SO Maribor. m-402
Gojkovič Dušan, Koritno 13 a, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
333070. g-26233
Golob Gabrijela, Tunjice 35, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13901,
izdala UE Kamnik. s-26430
Golobič Janez, Kidričeva 84, Trzin, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-1013/19-80. g-26374
Gomboc Lidija, Lendavska 377b, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
33267. g-26411
Gomilšek Ivan, Juršinci, Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru, smer tesar, izdano
leta 1982. m-427
Gorenčič Ljuba, Dešeča vas 5, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24467, izdala UE Novo mesto. s-26015
Govedič Miroslav, Zadružni trg 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
33059, izdala UE Ptuj. p-26347
Gošnak Vili, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektrotehniške in tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1974. s-26258
Gracin Nikolaj, Ključarovci pri Ljutomeru 8, Križevci pri Ljutomeru, izkaznico vojnega invalida. g-26390
Grapulin Lavra, Vojkova 79, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-26289
Gregorič Aleš, Komanova ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
167893, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-26363
Gregorič Boris, Gotovlje 58, Žalec, vozniško dovoljenje. p-26381
Gregorič Rozalija, Latkova vas 221,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1058277, izdala UE Žalec. p-26296
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Grgič Nika, Grampovčanova ulica 33,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika GimnazijeVič, izdano leta 1996. s-261223
Gril Bogdan, Na Gorci 31, Maribor, zaključno spričevalo SERŠ, št. 30/1249-82,
za šolsko leto 1981/82. m-491
Grilj Zdravko, Blagovica 13, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
65107, št. reg. 8794, izdala UE Domžale.
s-26102
Gros Tatjana, Vrh pri Višnji gori 15, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17962, izdala UE Grosuplje. s-26082
Grosar Aljoša, C. prekomorskih brigad
20, Šempeter pri Gorici, indeks št.
22027720, izdala Fakulteta za šport.
g-26311
Grubar Gregor, Knezova 22, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Zvonka Runka.
s-26079
Grubar Gregor, Knezova ulica 22, Ljubljana, delovno knjižico. s-26078
Grubelnik Tanja, Tržaška 43, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31537.
s-26034
Gruškovnjak Marko, Šarhova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076440, št. reg. 135998. s-26243
Grušovnik Avgust, Poljanska cesta 8,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 17047. m-569
Grušovnik Milan, Poljska c. 8, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64135, izdano 12. 4. 1994 pri UE Maribor. m-467
Gubenšek Jaka, Šerkova ulica 9, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano leta 1996. s-26272
Gutić Nesiha, Artiža vas 1, Šentvid pri
Stični, potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezija za begunce, izdal Andragoški zavod Maribor. m-435
Habe Franc, Rojska 31, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1111069, št. reg. 545, izdala UE Domžale. s-26190
Hajažič Janja, C. 14. divizije 49, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114214, izdano 20. 4. 1998 pri UE Maribor. m-498
Hausman Janko, Gregorčičeva 5, Bled,
delovno knjižico, izdala UE Radovljica.
g-26041
Havliček Tomo, Hruševska cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 184854, št. reg. 185007. s-26425
Helezovič Sanela, Rjava cesta 2 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28708. s-26200
Heric Anton, Boreci 2, Križevci pri Ljutomeru, diplomo Gradbene tehnične šole
Maribor, poklic gradbeni tehnik, izdana leta 1980. m-451
Hever Jasmin, Škocjan 34/e, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 39670. g-26375
Hodžič Edina, Želeška 12, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18831.
p-26377
Horvat Alojzij, Industrijska 3, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2672.
p-26380

Horvat Evgen, Zenkovci 76, Bodonci,
delovno knjižico, reg. št. 13134, ser. št.
932215. g-26220
Horvat Igor, Dol. Počehova 12 a, Pesnica, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v Mariboru. m-535
Horvat Matjaž, Prušnikova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
82063, izdano 26. 3. 1993 pri SO Maribor. m-472
Horvat Stanko, Zg. Voličina 42 a, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 5010. m-603
Horvat Tanja, Devova 7, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika II. gimnazije Maribor, šolsko leto 78/79 in 79/80. m-570
Hosta Damjan, Hribi 26, Škofljica, diplomo Srednje družboslovne šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdana leta 1988.
s-26301
Hostnik Danica, Zagrebška c. 106,
Ptuj, zaključno spričevalo Kmetijske šole ,
izdano v šolskem letu 1990/91. m-378
Hrastnik Ivan, Žikarce 25, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
3397, izdala UE Maribor. m-518
Hren Jože, Gorjupova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
445585, št. reg. 166691. s-26303
Hrobat Stanislava, Kidričeva 33a, Nova
Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske srednje šole v Novi Gorici, izdani leta
1968 in 1969 na ime Likar Stanislava.
g-26383
Hus Jurij, Ljubljanska 56, Celje, spričevalo 3. letnika ŠCC - Splošna in strokovna gimnazija Lava, izdano leta 1998.
p-26087
Husar Darija, Borova vas 27, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1995.
m-543
Hvalec Andrej, Kolodvorska 15, Pragersko, zaključno spričevalo Kadetske šole
za miličnike, izdano leta 1992. m-579
Ibrahimagić Šukrija, Ribiški trg 9, Koper, delovno knjižico. g-26316
Imeraj Sajmir, Sneberska 146, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
042448632, izdano 19. 3. 1999.
s-26338
Imeroski Zudija, Samski dom Divača,
Divača, delovno knjižico, izdala UE Nova
Gorica. p-26041
Irshad Ahmed Memon, Sokolska 101,
Maribor, diplomo na višješolskem študijskem programu Elektrotehnika, smer elektronika. m-460
Ivanoš Boštjan, Topole 24/a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11341. p-26388
Ivančič Dušan, Samova ulica 78, Miklavž, spričevalo 3. in 4. letnika Gradbene
tehnične šole v Mariboru, izdani leta 1981
in 1982. m-590
Ivnik Lucija, Terškova 35, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97059.
m-522
Jager Ivan, Čopova 1, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega šolskega centra Maribor. m-613
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Jagodic Janez, Podgorje 92a, Podgorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17816, izdala UE Kamnik. s-26024
Jaklin Ludvik, Novinci 50, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33422,
izdala UE Ptuj. g-26133
Jaklič Justina, Vodnikova c. 171b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323775, reg. št. 93331, izdala UE Ljubljana. s-26444
Jakopanec Olga, Dogoška 92, Maribor, spričevalo 4. letnika Gimnazije Miloša Zidanška Maribor, šolsko leto 75/76.
m-508
Jan Maja, Čopova 11, Celje, dvižni listek pri urarstvu Terglavčnik Celje, št.
3703. m-453
Janžič Dejan, Ugovec 1, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16086.
g-26130
Janež Janez, Ilešičeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101462, št. reg. 112852. s-26435
Janež Jožef, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrotehnične srednje šole. s-26432
Januš Stanislav, Sladkogorska ul. 30,
Ceršak, spričevalo 3. letnika Gostinske šole v Mariboru. m-440
Javšnik Rok, Škofja vas 30k, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40855.
p-26375
Jazbec Aleš, Begunjska ul. 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1020430, reg. št. 8912, izdala UE Tržič.
g-26230
Jazbec Julijana, Praprotnikova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17988, izdala UE Maribor. m-554
Jazbec Karmen, Šolska ulica št. 1, Brežice, dijaško mesečno vozovnico, št.
4927. s-26421
Jazbec Polona, Preglov trg 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6254.
s-26202
Jenko Dominika, Trebinjska ul. 2, Ljubljana, kupone k zavarovalni polici, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-26331
Jenček Marjan, Strmica 15, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2423, izdala UE Postojna. g-26126
Jerenko Marjan, C. na srednje 4, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat.
BCDFGH, št. 69497, izdano 16. 5. 1996
pri UE Maribor. m-412
Jerič Jure, Šalek 86, Velenje, potrdilo
o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije pod št. 772/99, št. potrdila
0075071/99-PROM-11, izdal izpitni center v Ljubljani. s-26393
Jerman Žiga, Ulica bratov Rozmanov
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 999632, št. reg. 182751.
s-26337
Jerman Žiga, Ulica Bratov Rozmanov
12, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
640600, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-26372
Jernejec Nike Vesna, Velebitska ul. 21,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šiška, izdano leta 1994. s-26042

Št.

Jerovšek Branko, Cesta španskih borcev 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 893197, št. reg. 130027.
s-26252
Jerovšek Primož, Lahovče 9, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809406, št. reg. 41778, izdala UE Kranj.
s-26451
Jordan Franc, Ljubljanska 106, Novo
mesto,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEFGH, št. 11875, izdala UE Novo mesto. g-26222
Judež Gregor, Krka 57, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 31214,
izdala UE Novo mesto. g-26051
Jurkovič Tomislav, Smetanova 75, Maribor, delovno knjižico št. 13947, izdana
leta 1988. m-366
Jusufi Bafti, Celjska 21, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFG, št.
10393, izdala UE Slovenj Gradec.
g-26056
Kadunc Ivan, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23188. s-26119
Kamnar Franc, Cesta na Ozanre 10,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene tehnične šole v Ljubljani, izdani leta 1971 in 1972. s-26266
Kampuš Mojca, Trubarjeva ulica 14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44410, izdala UE Celje. p-26005
Karlatec Natalija, Ul. 28. maja 53, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, izdan leta 1991.
s-26192
Kavar Cvetka, Pod slemenom 7, Križe,
vozniško dovoljenje. p-26085
Kavs Majda, Gregorčičeva ul. 11, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. 464194, izdala UE Tolmin. g-26062
Kavčič Janko, Stantetova ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263881, št. reg. 109550. s-26194
Kavčič Nataša, Cankarjeva 31b, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
24909. g-26377
Kavčič Simona, Lom pod Storžičem 50,
Tržič, Integralovo mesečno vozovnico za
relacijo Lom-Kranj. g-26152
Kačar Cvetka, Jačka 2 A, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5622, izdala UE Logatec. s-26279
Klasinc Matej, Marjeta 72, Marjeta, delovno knjižico, reg. št. 11476. m-575
Klaudija Celec, Dol. Slaveči 13, Grad,
spričevalo 3. letnika Gimnazije v Murski
Soboti, izdano za šolsko leto 1997/1998.
g-26144
Kljanšček Tomaž, Šempas 152a, Šempas, spričevalo. p-26164
Klojčnik Marjeta, Na terasi 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
45882, izdano 29. 6. 1994 pri SO Maribor. m-376
Kmetec Suzana, Mejna 53, Maribor, zaključno spričevalo III gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1994. m-610
Knezič Damir, Slogonsko 30, Kapele,
vozniško dovoljenje, št. 14278. p-26382
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Knuplež Peter, Vajgen 1, Jarenina, spričevalo 4. letnika Srednje šole kmetijske
organizacije v Mariboru. m-555
Kobal Darko, Triglavska 21, Bled, vozniško dovoljenje. g-26069
Kobal Primož, Goriška c. 27a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje. g-26382
Kocbek Petra, Gaj nad Mariborom 31,
Zgornja Kungota, študentsko izkaznico, št.
31980092, izdala Fakulteta za farmacijo.
s-26209
Kocen Bojan, Puhova ul. 16, Ljubljana,
zavarovalno polico in kupone št. 583508,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-26324
Kocjančič Erika, Hrastovlje 35, Črni Kal,
službeni izkaznici 9717J,56355 AD, izdal
Telecom Koper. g-26038
Kogelnik Dragomir, Šober 46, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Gustav Šilih.
m-510
Kohek Mario, Partizanska 31, Murska
Sobota, indeks, št. 93437388, izdala Fakulteta za gradbeništvo. m-564
Kojič Dragoljub, Knafelčeva 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1346, izdano 12. 2. 1992 pri UE Maribor.
m-419
Kolar Slavica, Greenwiška 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
šole v Mariboru, izdano leta 1978. m-576
Kolar Tanja, Sp. Ščavnica 5, Gornja
Radgona, spričevalo 3. letnika I. gimnazije
v Mariboru, šolsko leto 97/98. m-594
Kolovrat Damjan, Krmelj 86, Krmelj, dijaško mesečno vozovnico, št. 31503.
s-26109
Koludrovič Lučana, Opekarska 12, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1993. m-414
Končan Matej, Zorana Velnarja 11, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika Gimnazije v Murski Soboti, izdano v šolskem letu
1997/98. g-26145
Koren Rafael, Linhartova cesta 62,
Ljubljana, delovno knjižico. s-26089
Kos Marjan, Zalog pod Trojico 3, Dob
pri Domžalah, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 000163015, št. reg. 17564,
izdala UE Domžale. g-26276
Kos Zdenka, Ploderšnica 1, Jakobski
dol, zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano v šolskem letu 1995/96. m-489
Kosi Mihaela, Novo naselje 29, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 26202, reg. št. 1045, velja od 15. 4.
1992 do 15. 4. 2002 pri UE Ruše. m-470
Kostantinovič Darko, Kardeljeva 76,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole v Mariboru, smer geodetski tehnik, za šolsko leto 1983/84.
m-362
Kovač Adnela, Cesta v Gorice 15 d,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
30271. s-26157
Kovačec Nataša, Resnik 35, Zreče,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Celje, šolsko leto 1997/98. p-26351
Kovačević Duško, K cerkvi 8, Selnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110737, izdala UE Maribor. m-562
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Kovačič Sandra, Štantetova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95163, izdano 1. 9. 1993 pri SO Maribor.
m-436
Kozel Darko, Za kolodvorom 6, Ormož,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole v Mariboru, smer avtoličar, za šolsko
leto 1990/91. m-360
Košir Uroš, Mirna pot 12, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11887,
izdala UE Vrhnika. s-26161
Koščica Jovan, Baumgaten 190, 8211
Wilchingen, diplomo Poklicne šole Litostroj, izdana leta 1980. s-26453
Kočar Jošt, Abramova ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340675, reg. št. 230099, izdala UE Ljubljana. s-26359
Kržič Gabrijel, Kožljek 3a, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 5218, izdala UE Cerknica.
s-26433
Krajc Robert, Hajdoše 29b, Hajdina,
spričevalo 4. letnika Tehnične šole Ptuj
(SŠCP), izdano leta 1993. m-424
Krajnc Matjaž, Pajkova ul. 24, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole pedagoške in kulturne usmeritve, smer organizator kulturnega življenja, izdani leta
1985 in 1986. m-432
Krajnc Olga, Ul. Arnolda Tovornika 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1435, izdano 20. 4. 1993 pri SO Maribor. m-473
Krajnik Primož, Hafnerjevo naselje 15,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16228, izdala UE Škofja Loka.
s-26185
Krajnik Valerija, Hafnerjevo naselje 15,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18336, izdala UE Škofja Loka.
s-26184
Kralj Anita, Ptujska c. 68, Rače, diplomo Srednje ekonomske šole. m-614
Krasniči Florentina, Metava 58, Maribor, položnico za kolokvij matematike
Srednje trgovske šole v Mariboru. m-448
Krebs Olga, Selnica ob Muri 101, Ceršak, zaključno spričevalo OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, izdano leta 1990. m-391
Kregar Nadežda, A. Tovornika 9, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Upravno
administrativne šole v Mariboru, izdani leta
1971 in 1972. m-428
Krejač Marko, Mahova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82179.
m-526
Kresonja Petra, Tovarniška 93, Ceršak,
spričevalo 4. letnika Srednje turistične šole v Mariboru, šolsko leto 92/93. m-607
Križnik Aleš, Sp. trg 20, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 494990, reg. št. 96950, izdano 24. 8. 1993. m-437
Krofič Aleksandra, Borova vas 5, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomnske šole, šolsko leto 97/98. m-573
Kropf Franc, Železnikova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7137, izdano 11. 1. 1994 pri SO Maribor.
m-483
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Kropivšek Davorin, Vinarska 59, Maribor, spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor,
za šolsko leto 1988/89. m-506
Krumpak Drago, Reboljeva 23, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BEFGH, št. S
1273542, reg. št. 15676, izdala UE Domžale. s-26186
Kugovnik Gašper, Trg 29, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15654, izdala UE Ravne na Koroškem. g-26071
Kuhar Branko, Puconci 222, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 02414. g-26128
Kukavica Elvir, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, delovno knjižico. s-26032
Kukec Ferdinand, Nova vas pri Markovcih
83,
Markovci,
diplomo,
št.
105/I-798/86 SERŠ Maribor. m-581
Kumar Jože, Grča 28, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6703, izdala UE Hrastnik. g-26367
Kumperščak Aleš, Ribniška ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
17481, izdala UE Maribor. m-591
Kumperščak Tatjana, Pasterkova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26242. m-539
Kupčič Miroslav, Meljska 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
115822, izdano 11. 1. 1999 pri UE Maribor. m-371
Kutnjak Lidija, Miklošičeva ulica 1, Celje, vozniško dovoljenje, št. 43590.
p-26171
Kuzelj Robert, Rozmanova 68 a, Koper, zavarovalno polico, št. AO 692913.
g-26123
Labus Milan, Ul. bratov Učakar 24, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9035. s-26141
Lah Milan, Trdinova c. 15, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14314,
izdala UE Grosuplje. s-26296
Lavrič Saša, Cesta revolucije 1 A, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št. S
001022328. g-26129
Lavuger Simona, A. Tovornika 8, Maribor, indeks Biotehniške fakultete VTOZD
biologija v Ljubljani. m-478
Lazarevska Trajka, Marušičeva 8, Koper, diplomo SEDŠ Koper, izdana leta
1987. g-26151
Lazić Petar, Maistrova 14, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1115399, izdala UE Litija. s-26036
Lelić Rasim, Šalek 97, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18330, izdala UE Velenje. p-26181
Lepej Anton, Otiški vrh 2, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 1088. p-26090
Lesica Zlatko, Brdice pri Neblem 8a,
Dobrovo, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH. g-26378
Letica Drago, Kolonija 1. maja 28, Trbovlje, diplomo Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča, izdana leta 1980. s-26067
Likovič Petra, Beblerjev trg 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37414
D. s-26274
Lilek Branko, Jocova 31, Maribor, delovno knjižico, št. reg. 5080, serija A
53484. m-595

Lipnik Miran, Vinogradniška c. 33, Radizel, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
76726, izdano 24. 2. 1994 pri UE Maribor. m-465
Ljubišić Milan, Rusjanov trg 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35043.
s-26248
Logonder Anja, Hafnerjevo naselje 69,
Škofja Loka, indeks št. 20960162, izdala
Pravna fakulteta leta 1996. s-26309
Logonder Anja, Hafnerjevo naselje 69,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25974, izdala UE Škofja Loka.
s-26310
Lončarič Matjaž, Zadružna 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16446. g-26291
Lorger Milena, Botričnica 1, Šentjur,
spričevalo 1. letnika STŠ Celje, šolsko leto
76/77, izdano na ime Kos Milena.
g-26057
Lovec Uroš, Gorca 2, Podlehnik, indeks št. 81522967, izdala EPF. m-420
Mai Katja, Ob Ljubljanici 104, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1265430, št. reg. 225234. s-26348
Majheni Jože, Koroška 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105362, izdala UE Maribor. m-525
Majkič Dijana, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347811, št. reg. 51138, izdala UE Kranj.
g-26211
Majkič Rosa, Janeza Puharja 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808641, reg. št. 33171, izdala UE Kranj.
g-26064
Mak Andrej, Vodole 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 105858,
izdano 16. 7. 1998 pri UE Maribor. m-461
Maksimovič Rajko, Zdravniški trg 3, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21603, izdala UE Novo mesto.
g-26400
Male Miha, Levstikova 1, Pragersko,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole, izdano v šolskem letu 1996/97. m-458
Malec Boštjan, Knifičeva 8, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 369, izdala
UE Ruše. m-585
Malek Cecilija, Titova cesta 21, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške gimnazije v Mariboru. m-408
Mankoč Nesto, Ul. bratov Učakar, Ljubljana, diplomo Fakultete za arhitekturo in
geodezijo v Ljubljani, št. 1366, izdana leta
1974. s-26450
Marič Danijel, Robova 1, Celje, spričevalo. p-26079
Marič Nina, Ojstro 3 a, Trbovlje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 5690. s-26111
Marko Alojz, Rošnja 62, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 63458,
izdano 25. 2. 1993 pri UE Maribor. m-442
Marolt Darko, Dolenjska cesta 105a,
Ljubljana, diplomo Srednje šole družboslovne in kovinarske usmeritve Ivančna Gorica, izdana leta 1985. s-26199
Marolt Irena, Cesta španskih borcev 20,
Ljubljana, diplomo, 23. Srednje družboslov-
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ne in kov. usmeritve Ivančna Gorica, izdana
leta 1984, na ime GrabecIrena. s-26183
Marolt Natalija, Cvetlična pot 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077360, reg. št. 171904, izdala UE Ljubljana. s-26014
Marzidovšek Marko, Lindek 8, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30625. p-26093
Mastnak Danica, Kaspretova 23, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27441, izdala UE Maribor. m-524
Matičko Zlatko, Kamniška 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93093,
izdala UE Maribor. m-464
Matjašič Darko, Gibina 24a, Vitomarci,
potrdilo o varnem delu s traktorjem, izdal
SŠC Ptuj leta 1996. m-503
Medved Roni, Cerej 19, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40149.
g-26298
Mele Mateja, Lošca 40, Vrhnika, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne frizerske šole. g-26228
Memhmeti Drite, Kolodvorska 13, Rače, delovno knjižico, št. 14460, izdana leta1987. m-578
Mencin Tomaž, Grablovičeva ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732438, št. reg. 142010. s-26360
Menič Bogomir, Pristavica 3, Šentjernej, spričevalo 1. letnika STZŠ Novo mesto, izdano leta 1991. s-26167
Mesarič Miroslav, Finžgarjeva 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5080, izdala UE Ptuj. g-26207
Mikolič Jadranka, Stritarjeva 10, Maribor, diplomo Srednje trgovske šole Maribor, smer trgovec, izdano leta 1988. m-411
Mikulič Drago, Razgled 35, Piran, delovno knjižico. g-26154
Mikša Ivan, Mala vas 28a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
9055, izdala UE Ptuj. g-26294
Milutinović Radoslav, Kurirčkova ul. 26,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. 64907, izdano 28. 6. 1993
pri UE Maribor. m-445
Mitov Irina, Klavčičeva ulica 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20724,
izdala UE Kamnik. s-26105
Mitrovič Vojko, borova vas 12, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole v Mariboru, gradbeni tehnik, izdano leta
1977. m-379
Mlekuš Milena, Meljski dol 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21649. m-547
Mohorko Marjan, Jurovci 14, Videm pri
Ptuju, zaključno spričevalo, šolsko leto97/98. g-26397
Mrak Franc, Zgornja Orlica 48, Ribnica
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 722, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-26006
Mrak Marija, Puhtejeva 6, Ljubljana, izkaznica vojnega veterana št. 013187.
s-26345
Mrak Matej, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH. g-26288

Št.

Mrgole Jolanda, Rogačice 4, Studenec,
vozniško dovoljenje, št. 11426. p-26016
Munda Vojko, Kneza Koclja 16, Maribor, delovno knjižico, št. 44013, izdala
UE Maribor. m-527
Murovec Dušan, Ul. Moše Pijada 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43738, izdano 11. 9. 1996 pri UE Maribor. m-488
Muskovič Andrej, Šentiljska 15, Maribor, spričevalo 2. letnika in zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole v Mariboru, smer varilec, za šolsko letao 1991/92.
m-505
Natlačen Barbara, Steklarska 7, Rogaška Slatina, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje steklarske šole Rogaška Slatina.
g-26149
Nemec Rok, Vogrsko 56, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. GH. g-26159
Nikšič Zorko Marijana, Grčarjeva 19a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 39294, izdano 21. 7. 1994 pri UE Maribor. m-434
Novak Nejc, Brilejeva 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3515.
s-26329
Nuhanović Asim, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, indeks št. 6980063, izdala Visoka
šola za socialno delo. s-26198
Nuhanović Medina, Železnikova 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 99340, izdano 16. 6. 1993 pri UE Maribor. m-394
Ocepek Marko, Pajkova 2, Maribor,
spričevalo 3. letnika Živilske srednje šole v
Mariboru. m-537
Ogrizek Nina, Dolomitskega odreda 1,
Postojna, spričevalo 1., 2., 3. in 4. razred
OŠ Miroslava Vilharja v Postojni, št. matičnega lista II/471, vpisno šolsko leto
1994/95. s-26457
Omahen Jernej, Žaucerjeva ul. 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266964, reg. št. 225029, izdala
UE Ljubljana. s-26165
Oman Marko, Dražen vrh 3, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1114, izdala UE Pesnica. m-529
Orel Sergij, C. na Markovec 9, Koper,
delovno knjižico izdano v Občini Koper.
g-26313
Ovčar Peter, Meljska 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106949,
izdano 17. 4. 1997 pri UE Maribor. m-361
Ozebek Darjan, Most na Soči 38, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. 760805,
izdala UE Tolmin. g-26060
Pahor Marica, Jožeta Mihevca 2, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. g-26223
Pahulje Alojzij, Prigorica 114, Dolenja
vas, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
s-26416
Paj Dejan, Lackova 134, Limbuš, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1994. m-370
Pajek Branko, Ulica 5.prekomorske 9,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33188, izdala UE Ptuj. g-26136
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Pajk Polonca, Petrušnja vas 22, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
93-kombinirana. s-26027
Pajtler Zdenka, Šober 18, Bresternica,
spričevalo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, smer prodajalec. m-386
Pakiž Aleksander, zasavska cesta 100,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 392209, reg. št. 29625,
izdala UE Ljubljana. s-26320
Palislamović Mimka, Viška cesta 2,
Ljubljana, 5 delnic prve emisije M-banke,
št. 00442844. s-26010
Paulič Polona, Polje, C. V/7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6103.
s-26326
Pauman Sebastjan, Bratov Brglez 29,
Pragersko, študentsko izkaznico, št.
61129726. m-563
Pavlin Robert, Peričeva ulica 37, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0186129, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-26028
Pačnik Vladimir, Koprivna 4, Črna, delovno knjižico, reg. št. 13029. g-26050
Penko Matic, Vodnikova 79 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24666.
s-26097
Pergar Petra, Račka ul. 22, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101993, velja od 7. 4. 1994 do 9. 4.
1998. m-398
Perger Maja, Kersnikova 5, Velenje, indeks, št. 71089286, izdala Pravna fakulteta. m-586
Petek Franci, Starše 5, Starše, spričevalo 3. letnika Tehnične, elektro, strojne in
tekstilne šole, smer strojni tehnik, izdano
za šolsko leto 1978/79. m-388
Petek Stanka, Vel. Nedelja 2/b, Velika
Nedelja, spričevalo 4. letnika in zaključni
izpit št. 105, izdala Srednja pedagoška šola v Mariboru v šolskem letu 1979/80.
m-485
Petelinšek Konrad, Cesta na Rožnik 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91168, št. reg. 17506. s-26280
Peterca Jože, Jakčeva 13, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8671, izdala UE Novo mesto. g-26399
Peterle Rok, Bršlin 22, Novo mesto,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12612.
s-26035
Petrinčič Marjana, Vandotova 9, Novo
mesto, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in
maturitetno spričevalo ESŠ Novo mesto,
izdana leta 1976, 1977, 1978 in 1979.
g-26076
Petrišič Marjan, Kraigherjeva ulica 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
42496. p-26384
Petrič Katarina, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. reg. 17547, izdala UE Ravne na Koroškem. g-26132
Petrovič Melita, Rajšpova 9, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19491,
izdala UE Ptuj. g-26212
Petrovič zlatko, Ul. talcev 16, Celje, diplomo SKSŠ TAM Maribor. p-26383
Pevec Rajko, Žepina 20b, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 3284. p-26379
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Pešnik Dušan, Dalmatinova 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16112.
p-26017
Pečečnik Branko, Pohorskega bataljona 10, Slovenj Gradec, zaključno spričevalo Komercialne šole v Mariboru, izdano
leta 1976. m-611
Pečnik Drago, Marjeta 69, Marjeta, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
39510, izdano 10. 8. 1993 pri UE Maribor. m-500
Pečnik Dušan, Dalmatinova 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10112.
p-26024
Pečnik Ivan, Marjeta 86, Marjeta, zaključno spričevalo Srednje strojne šole Maribor, za šolsko leto 1963/64. m-493
Pečnik Nataša, Brodarjev trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10977.
s-26206
Pintar Rado, Benedičičeva pot 11,
Kranj, diplomo Fakultet za arhitekturo in
geodezijo v Ljubljani, izdano leta 1982.
s-26449
Pirnat Joško, Letoviška 5, Portorož, vpisni list za čoln PI-641, št. 01/03-353/73,
izdan 18. 6. 1973. g-26065
Pirnovar Silvo, Brebovnica 2 b, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14158, izdala UE Škofja Loka. s-26113
Piškur Petra, Rodičeva 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9929.
s-26454
Planinc Dušan, Brdinje 2b, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5937, izdala UE Ravne na Koroškem. g-26059
Platovšek Branko, Zadobrova 125 a,
Škofja vas, zavarovalno polico, št.
0650425, izdala Zavarovalnica Tilia.
p-26374
Pleško Igor, Gabrščkova ulica 6, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-568294. s-26270
Pliberšek Marjetica, Podlimbarskega
ulica 20, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1970, na ime Dobrilovič Marjetica.
s-26009
Požar Aldo, Poljane 40, Ilirska Bistrica,
delovno knjižico, reg. št. 6788. p-26249
Podlesnik Maja, Vinarska ulica 13, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41940061,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
s-26100
Podobnik Sandi, Brinje 1a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
893638, reg. št. 146421, izdala UE Ljubljana. s-26087
Podplatnik Gorazd, Spuhlja 48, Ptuj,
spričevalo 3. letnika gimnazije, izdano v
šolskem letu 1997/98. g-26315
Poglavnik Igor, Črešnjevec ob Dravi
13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4442, velja od 28. 10. 1994 do
28. 10. 2004, izdala UE Maribor.
p-26055
Poglonik Mitja, Arnolda Tovornika 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 99661, izdano 28. 5. 1996 pri UE Maribor. m-395
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Pokeršnik Dominik, Zgornja Orlica 10,
Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 4064, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-26378
Polh Bogdan, Marmontova 6, Maribor,
vpisni list za čoln, št. 02/03-1587/77-96,
reg. št. KP-1066, izdala Luška kapetanija
Koper 27. 7. 1977. m-418
Poljanšek Mateja, Ulica Toma Brejca 1
A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10233, izdala UE Kamnik. s-26308
Ponudič Branimir, Brunšvik 17 a, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
69312. m-530
Popič Robert, Trobije 35b, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12415, izdala UE Slovenj Gradec. g-26293
Popović Uroš, Miklošičeva 19, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944825, reg. št. 23429, izdala UE Domžale. s-26436
Porenta Andreja, Viška cesta 49 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2346. s-26339
Posavec Alenka, Trg Dušana Kvedra
13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 16682, izdano 27. 3. 1992 pri
SO Maribor. m-471
Potočnik Barbara, Trg Dušana Kvedra
10, Maribor, diplomo Srednje družboslovne šole, izdana leta 1985. m-401
Prapotnik Martina, Jastrebci 148, Kog,
delovno knjižico. p-26015
Praznik Avgust, Malgajeva 2a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21154.
p-26356
Prelesnik Mojca, Poklukarjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265682, reg. št. 149261, izdala
UE Ljubljana. s-26066
Prestor Bojan, Plešičeva ulica 47, Ljubljana, diplomo Višje upravne šole v Ljubljani, izdana leta 1977. s-26203
Prevalšek Sonja, Marentinčeva 20, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
693251, št. reg. 3901, izdal UE Metlika.
g-26409
Prevolšek Martina, Mejna 33, Maribor,
zaključno spričevalo I. gimnazije v Mariboru, za šolsko leto 1990/91. m-368
Prezelj Aleksander, Podporezen 6, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4920, izdala UE Škofja Loka. s-26112
Primc Martina, Pod strahom 73, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814740, reg. št. 198186, izdala UE Ljubljana. s-26121
Pristovšek Jože, Zaloška cesta 218 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 184784. s-26026
Pucko Martin, Gornji Lakoš 17/b, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št.
845, izdala UE Lendava. p-26298
Pugelj Stane, Drska 46, Novo mesto,
delovno knjižico. g-26312
Puhman Elizabeta, Lovska 10, Maribor,
diplomo Upravno administrativne šole v Mariboru, izdano leta 1983. m-514
Pulko Darko, Abramičeva 12, Ptuj, zavarovalno polico, št. 0167084, izdala Zavarovalnica Slovenica. g-26219

Pušenjak Darja, Bučkovci 67, Mala Nedelja, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Ptuj. g-26155
Pušenjak Darja, Bučkovci 67, Mala Nedelja, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ptuj. g-26156
Pušenjak Vesna, Prelogova 6, Maribor,
spričevalo 2. letnika III. gimnazije v Mariboru, šolsko leto 1996/97. m-552
Pšeid Bojana, Smetanova ul. 86, Maribor, končno spričevalo Gostinske šole.
m-479
Radkovič Jože, Drča 7, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 27280,
izdala UE Novo mesto. g-26053
Rajbar Štefan, Obrtniška ul. 11, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 30850. g-26055
Rakuša Branko, Bolgarska 9, Maribor,
certifikat za prevoz nevarnih snovi, št.
4717, izdan 17. 1. 1997 pri MNZ. m-403
Ramić Mehmed, Novo naselje 21, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BG, št. 8361, izdano 14. 9. 1998 pri SO
Ruše. m-466
Ramšak Franc, Gorica 6, Oplotnica,
spričevalo 3. letnika Gradbene šole v Mariboru, šolsko leto 69/70. m-574
Rastoder Spaho, Kosovelova 38, Izola,
zavarovalno polico AO št. 0639639, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-26143
Rataj Suzana, Zg. Selnica 47, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije, izdana leta 1983 in 1984. m-433
Ravnič Boris, Ul. Gorenjskega odreda
2, Kranj, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gumarske obutvene in tekstilne šole Kranj, izdani leta
1992 in 1993. s-26467
Ravnjak Boštjan, Ob železnici 7, Ruše,
indeks št. 61135460, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-385
Rebevšek Matjaž, Petrovče 167, Petrovče, spričevalo 4. letnika Elektrotehniške šole Velenje, šolsko leto 80/81.
g-26070
Recgberger Anny, Dalmatinska 46, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92101, izdala UE Maribor. m-596
Recko Roman, Loka pri Žusmu 92, Loka pri Žusmu, indeks, št. 81490592 EPF
Maribor. m-509
Ribarič Boštjan, Boračeka 40, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
10363, izdala UE Gornja Radgona.
g-26054
Robič Helena, Vas 11, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9580, izdala UE Radlje ob Dravi. p-26367
Rogič Milan, E. Drioli 2, Izola, zavarovalno polico št. 601443, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-26153
Rosenfeld Vinko, Ul. Veljka Vlahoviča
21, Brežice, delovno knjižico. g-26221
Rotar Aleš, Strniševa ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
892860, št. reg. 152548. s-26269
Rozman Dragica, Brezje 82, Brezje, delovno knjižico. g-26158
Rozman Štefan, Brezova reber pri Dvoru 1, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. 29821, izdala Občina Novo mesto.
s-26417
Rozman Štefan, Brezova reber pri Dvoru 1, Dvor, študentsko izkaznico št.
31950309, izdala Fakulteta za farmacijo.
s-26419
Rošker Miran, Selnica ob Muri 154,
Ceršak, diplomo Srednje elektrotehniške
in računalniške usmeritve, izdana leta
1991. m-572
Rukelj Mladen, Borova vas 11, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbeno tehnične šole, šolsko leto 82/83
in 83/84. m-540
Rumež Jernej, Markovičeva 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 23338, izdano 29. 6. 1993 pri UE Maribor. m-410
Sajič Andrejka, Kvedrova 1, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje družboslovne šole, izdana leta 1986 in 1987, na ime
Zorko Andreja. g-26275
Savanović Petar, Banja Luka, zaključno
spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1983. s-26423
Savić Aljoša, Pokopališka 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Franceta Prešerna, izdano 15. 6. 1992 v Ribnici. s-26438
Schaubach Janko, Ljubljanska 97,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 65193, reg. št. 14904, izdala UE
Domžale. s-26319
Sekolanik Andreja, Otiški vrh 118, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 6015.
p-26167
Selimovič Sedin, Sige 25, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16470.
s-26025
Sever Sandra, Lešnikova ul. 7, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru. m-375
Simonič Klavdija, Levajnci 26, Destrnik, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje zdravstvene šole v Mariboru. m-486
Simonič Simona, Čopova 5, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1044838,
izdala UE Žalec. p-26344
Simčič Jožef, Lemutova 22, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7897, izdala UE Nova Gorica. g-26217
Skubin Vislava, Brdice 6, Dobrovo v Brdih, maturitetno spričevalo Srednje gostinske šole v Izoli, izdano leta 1976. p-26004
Slejko Alenka, Ravne 13, Črniče, spričevalo o konačni OŠ Dobravlje, šolsko leto 87/88, izdano na ime Košuta Alenka.
g-26075
Smolič Branko, Ul. Roze Luxemburg
47, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 46297, izdano 26. 5. 1992 pri
SO Maribor. m-502
Smontara Franjo, Celjska 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
3257, izdala UE Maribor. m-517
Smrajc Jana, Zaplana 108 a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12891,
izdala UE Vrhnika. s-26081
Sobočan Tadej, Vevška 37, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1998. s-26370

Št.

Sodin Anton, Mala Pristava 18a, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5851, izdala UE Šmarje. p-26086
Soršak Dragica, Fram 51, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74377, izdano 9. 6. 1994 pri UE Maribor. m-446
Souvent Ferenčak Marija, Brestrniška
ul. 177, Brestrnica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 54972, izdano 6. 7. 1994
pri SO Maribor. m-484
Srša Boris, Dogoška 67, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje pedagoške gimnazije v Mariboru, šolsko leto 1981/1982.
m-587
Stančin Petra, Loka 10, Fram, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdana v letih 1992 do
1996. m-438
Stare Jovita, Štujska 76, Rače, indeks
št. 81361182, izdala VEKŠ. m-392
Stepanov Tihomir, Nazorjeva 13, Izola,
delovno knjižico. g-26229
Sterle Janez, Brdnikova ulica 34 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 294498, št. reg. 90773. s-26179
Stevanovič Goran, Gorkega 8, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 6646. m-512
Stipič Martin, Leskovec 7, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
2732. g-26134
Stojanovič Slaviša, Študentovska 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11061. s-26362
Stopar Viktor, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, vozovnico s 100 procentnim popustom, št. 354. s-26074
Strašek Milenka, Nušičeva 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 37683.
p-26026
Suhadolnik Jožef, Vrhovci c.I 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390982, št. reg. 45758. s-26366
Šabeder Branko, Zgornji Duplek 100,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 66712, izdano 14. 6. 1995 pri
UE Maribor. m-482
Šalamon Bojan, Migojnice 1, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 902088,
izdala UE Žalec. p-26179
Šalamun Klaudija, Morje 7, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109385,
velja od 27. 3. 1996 do 27. 3. 2006.
m-462
Šebe Klavdija, Podboršt 14, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14259,
izdala UE Kamnik. g-26073
Šega Vanda, Gasparijeva 8, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2419,
izdala UE Cerknica. s-26061
Šenekar Magdalena, Slovenska ul. 5,
Sveta Trojica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1565, izdala UE Lenart. m-515
Šepec Anton, Lebanova ul. 31, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4395, izdala UE Novo mesto. g-26406
Šercer Matjaž, Rudnik I/11 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13446.
s-26182
Šergon Zdravka, Cesta 14, št. 17, Prade, Koper, vozniško dovoljenje, št. 26778,
izdala UE Koper. g-26299
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Šeruga Marija, Ul. 30. maja 24, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5463, izdano 21. 3. 1994 pri UE Maribor.
m-492
Šiler Jože, Fala 14, Selnica ob Dravi,
spričevalo OŠ Selnica ob Dravi. m-541
Šimenc Miha, Podgora pri Dolskem 17,
Dol pri Ljubljani, diplomo Srednje gradbene šole, izdano leta 1991. s-26189
Širca Aleš, Liboje 50 a, Petrovče, zaključno spričevalo Srednje agroživilske šole v Mariboru, izdano leta 1992. m-584
Šket Franc, Loče pri Poljčanah 24, Loče pri Poljčanah, zaključno spričevalo Poklicne kmetijske srednje strojne šole v Mariboru. m-374
Škoberne Dušan, Ravne 20, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6397, izdala UE Tržič. p-26358
Škorjanec Jasmina, Obrež 18, Ormož,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru, smer kmetijski tehnik,
izdani leta 1993 in 1994. m-430
Škrjanec Skaberne Gal, Brejčeva 4,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. s-26261
Škrlj Žiga, Štefanova 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9101.
s-26232
Škrobar Sabina, Ptujska 301/b, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko-administrativne šole v Mariboru, izdano v šolskem letu 1977/78. m-476
Šlat Davor, Tomačevska 11 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28404.
s-26226
Šmigoc Manuel, Ul. Nade Kovačič 1,
Miklavž na Dravskem polju, indeks EPF,
št. 81544512. m-449
Šmirmaul Mateja, C. zmage 97, Maribor,
zaključno
spričevalo
Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1997. m-413
Šmit Sonja, Bevkova 7, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 792680, izdala
UE Žalec. p-26376
Šopac Mirko, Breg 2, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 26430. p-26083
Špilek Andreja, Viška cesta 49c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191431, reg. št. 185678, izdala UE Ljubljana. s-26332
Špolad Marija, Flukdosva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34195,
izdano 7. 6. 1993 pri UE Maribor. m-496
Šprogar Štefan, Podjunska ul. 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9715, izdano 6. 10. 1992 pri UE Maribor.
m-494
Šraj Stanislav, Pesnica 1, Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8920,
izdano 24. 6. 1994 pri UE Pesnica. m-384
Štebal Lučka, Vikrče 13, Šmartno pod
Šmarno goro, zavarovalno polico, št.
00101175975, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-26355
Šteinfeecer Gregor, Gabernik 34, Zg.
Polskava, zaključno spričevalo 4. letnikaSrednje živilske šole v Mariboru, smer živilski tehnik, izdano v šolskem letu
1996/97. m-443
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Štrancar Sabina, Drevored 1. maja 3,
Izola, zaključno spričevalo, št. 266, izdano
leta 1993, na ime Bečirović Sabina.
g-26408
Štrukelj Zdenko, Slivje 2, Materija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2525, izdala UE Sežana. g-26287
Štucin Nejc, Bratov Jakopič 10, Ljubljana, spričevala za 1. do 6. razred OŠ
Danile Kumar, izdano v letih 1992 do
1997. s-26327
Šubaraš Damijan, Košnica 67, Celje,
potrdilo za varno delo s traktorjem.
g-26318
Šulin Nataša, Goriška ul. 19 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73667,
izdala UE Maribor. m-588
Šuštar Igor, Požarnice 65, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215636, št. reg. 191720. s-26452
Švegelj Žiga, Celovška 476, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1130.
s-26365
Tartara Miran, Volfova 15, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
698511, reg. št. 14614, izdala UE Domžale. s-26463
Tertinek Jože, Ožbalt 45, Ožbalt, zaključno spričevalo EGŠC v Mariboru, smer
TT monter, izdano leta 1981. m-499
Tisnikar Carmen, Bernetičeva 8, Koper,
zaključno spričevalo, št. 3280 Srednje pedagoške šole Koper, izdano leta 1984.
g-26046
Tomažin Silvija, Veniše 60, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14825. p-26009
Tomažič Bojan, Jezdarska 8, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72415. m-560
Tratnik Nataša, Glavarjeva 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
012755. s-26088
Treppo Katarina, Cimpermanova ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 885989, št. reg. 62538.
s-26278
Trobec Mirjana, Otemna 4/b, Šmartno
v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43019, izdala UE Celje.
p-26100
Turk Marko, Vošnjakova 25, Maribor,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1983. m-477
Tušar Simon, Platiševa 23, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
224255, reg. št. 6519, izdala SO Idrija.
p-26291
Udovič Marko, Kraigherjeva 4, Postojna, vozniško dovoljenje, št. 8324, izdala
UE Postojna. g-26125
Ujčič Mojca, Gubčeva ul. 13, Ilirska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico, št.
39038. s-26162
Vagner Venčeslav, Aljaževa ulica 24,
Slovenska Bistrica, delovno knjižico.
s-26284
Valant Uroš, Ul. Marka Šlajmerja 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137290, reg. št. 193704, izdala
UE Ljubljana. s-26391
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Valh Irena, Ul. Drine Gorišek 7, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
67265. m-516
Valič Boštjan, Lukežiči 39, Renče, vozniško dovoljenje. g-26447
Vandur Nataša, Prisojna 15, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole. m-538
Vasič Marko, Smetanova ul. 36, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113186, velja od 21. 11. 1997 do 21. 11.
2007. m-415
Vasovič Bernarda, Zrkovska 50, Maribor, delovno knjižico. m-580
Vauhnik Oton, Oračeva 3, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 68573, izdano 28. 5. 1992.
m-454
Vede-Hropot Maja, Menardova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846574, reg. št. 79093, izdala UE
Ljubljana. s-26322
Vencelj Nina, Oražnova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216350, reg. št. 222696, izdala UE Ljubljana. s-26239
Venta Terezija, Formin 9, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34435,
izdala UE Ptuj. g-26431
Verbič Jasmina, Tenetiše 65, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 226815,
reg. št. 40415, izdala UE Kranj. g-26384
Verhovc Štefanija, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, zaključno spričevalo Trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1971, na ime
Sečnik Štefanija. s-26040
Verčič Andrej, Zg. Velka 77/a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9134. m-566
Vesel Vlasta, Mestni log I št. 8, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1572, izdala UE Kočevje. p-26177
Videnšek Saša, Trčova 276, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105153. m-589
Vidergar Borut, Brodarjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168127, št. reg. 5080. s-26103
Vidmajer Suzana, Vilenska c. 36, Radizel, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75595, izdala UE Maribor. m-609
Vidovič Andrej, Sredma 128, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
103108, izdala UE Maribor. m-601
Viharnik Matija, Zadružna ul. 1/a, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BFGH,
št. S 1903997, reg. št. 41321, izdala UE
Kranj. g-26068
Viher Janez, Glinškova pl. 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266171, reg. št. 99613, izdala UE Ljubljana. s-26011
Vitrih Vesna, Gortinska cesta 71, Muta,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19186.
s-26342
Vodeb Boris, Štekličeva 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 25377,
izdala UE Celje. p-26002
Volf Smiljan, Ptujska 85, Rače, indeks
št. 81505360, izdala Ekonomsko poslovnafakulteta v Mariboru. m-382

Volf Smiljan, Ptujska 85, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 91079, izdano
6. 2. 1997 pri UE Maribor. m-381
Vrabl Marija, Črešnjevci 19, Gornja
Radgona, spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške šole v Mariboru, šolsko leto 77/78
in 78/79. m-604
Vračko Tinka, Krekova 27, Maribor, zaključno spričevalo Prve gimnazije Maribor,
izdano v šolskem letu 1990/91. m-487
Vrhovnik Drago, Medno 22a, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 8. razreda OŠ Franc
Rozman Stane. s-26187
Vrtič Ivan, Plečnikova 5, Maribor, indeks Pedagoške fakultete Maribor - izredni. m-426
Vučajnik Filip, Krška vas 104, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14002.
s-26104
Vučak Simon, Šlebingerjev breg 23, Gornja Radgona, zaključno spričevalo. g-26395
Vučkić Emira, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, potrdilo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1998.
s-26235
Zagoršek Robert, Čagona 31, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9003. m-550
Zajc Katarina, Švabičeva 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01097101, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. s-26116
Zaplotnik Ljubo, Zgornje Bitnje 1, Žabnica, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šole, Poklicna šola za avtomehanike, izdano leta 1975. s-26146
Zavšek Zdenko, Ul. bratov Dobrotinškov
24, Celje, dvižni listek pri urarju Terglavčnik, Stanetova ulica, Celje, št. 6663.
m-389
Zdovc Bogdan, Vetrovo 5, Tržič, službeno izkaznico, št. 007, izdalo Ministrstvo
za kmetijstvo. s-26091
Zega Ivan, Ob parku 3, Solkan, potrdilo
o znanju CPP. g-26049
Zidar Gregor, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole, izdano leta 1994. s-26013
Zimšek Marija, Vrhovci c. XIX 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482753, št. reg. 194569. s-26175
Zobec Dušanka, Koroška 105, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81573, izdano 16. 4. 1997 pri UE Maribor. m-481
Zorenč Franc, Bizeljska c. 109, Bizeljsko, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole v Mariboru, smer gradbeni tehnik,
za šolsko leto 1980/81, št. 82/81. m-447
Zupan Anica, Jurovski dol 7, Jurovski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1575, izdala UE Lenart. m-600
Zupan Boštjan, Šutna 96, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
809657, reg. št. 43331, izdala UE Kranj.
s-26405
Zupan Boštjan, Šutna 96, Žabnica, študentsko izkaznico št. 19300611, izdala
Ekonomska fakulteta. s-26408
Zupanič Danica, Gorišnica 100 b, Gorišnica, potrdilo o varnem delu s traktorjem.
m-545
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Zupanič Igor, Grizoldova 1, Ruše, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, šolsko leto 77/78. m-523
Zupanič Sebastjan, Pergerjeva 1, Ptuj,
zavarovalno polico št. 135436. g-26385
Zupančič Gordana, Trubarjeva 54, Celje, vozniško dovoljenje, št. 189403.
p-26069
Zvezič Boštjan, Majcingerjeva 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
112843, izdano 1. 10. 1997 pri SO Maribor. m-475
Zvezič Ignacij, Majcigerjeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99810,
izdano 30. 7. 1993 pri UE Maribor. m-393
Žel Jože, Benedikt 4, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8798, velja od 25. 11. 1993 do 25. 11. 2003.
m-380
Žerjav Drago, Koroška c. 48, Dravograd, potrdilo o strokovnem izpitu, izdalo
Ministrstvo za zdravstvo leta 1978.
g-26148
Žižek Mojca, Sp. Dobrenje 7, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo 1. in 2. letnika I
gimnazije Maribor, izdano v šolskem letu
1993/94 in 1994/95. m-441

Št.

Žmak Gregor, Dvorjane 24, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
94416, izdala UE Maribor. m-598
Žokalj Endi, Cesta 14. divizije 41, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13942. m-553
Žorman Marija, Zg. Bistrica 163, Slovenska Bistrica, letno spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1982, upravno administrativna šola.
m-406
Žunko Milan, Jocova 10, Maribor, zaključno spričevalo Srednje tehnične šole, strojna
smer, za šolsko leto 1973/74. m-397
Žurej Peter, Homec 3 a, Nova Cerkev, zavarovalno polico, št. 606196.
g-26205
Hanžel Manja, Gosposvetska 20, Maribor, spričevalo 3. letnika SŠGT Maribor,
izdano leta 1997. m-400
Neuberg Marjan, Kardeljeva 76, Maribor, spričevalo 3. letnika Železniško prometne tehniške šole Maribor, za šolsko
leto 1980/81. m-396
Ornik Anica, Zg. Partinje 120, Jurovski
dol, spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške
gimnazije, razredni pouk. m-407
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Pečečnik Aleš, Trg Dušana Kvedra 1,
Maribor, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor. m-421
Prapotnik Peter, Šolska 5, Maribor, letno spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, smer ekonomsko-komercialni tehnik, izdano v šolskem
letu 1995/96. m-365
Predikaka Miran, Podova 24, Rače,
spričevalo 4. letnika Srednje tehnične šole
za elektrotehniko in strojno stroko, izdano
za šolsko leto 1969/70. m-387
Prijatelj Mitja, Ul. XXX. divizije 15/d,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. g-26376
Pristovnik Dejan, Kovača vas 51, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, št. os. lista
1786, izdano v šolskem letu 1996/97.
m-455
Završnik Boris, Gaberke 60, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15236, izdala UE Velenje. p-26363
Zebec Branko, Veliki vrh 57, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
19163, izdala UE Ptuj. g-26300

Vsebina
Sodni register
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra
Koper
Krško
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec

1873
1873
1873
1873
1873
1878
1879
1880
1881
1881

ZJN-02-B
ZJN-02-GD
ZJN-02-S
ZJN-03-B - 42. člen
ZJN-03-GD - 42. člen
ZJN-03-S - 42. člen
ZJN-04-B - 55. člen
ZJN-04-GD - 55. člen
ZJN-04-S - 55. člen
ZJN-05-B - Sposobnost
ZJN-05-GD - Sposobnost

1885
1909
1922
1934
1940
1942
1944
1944
1946
1946
1948

Evidenca statutov sindikatov

1881

Javni razpisi

1948

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Oklici o skrbnikih in razpravah
Amortizacije
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Kolektivni delovni spori

1881
1881
1882
1882
1882
1883
1884

Objave delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

1958
1958
1958
1958

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih

1964

Razpisi delovnih mest

1884

Razne objave

1964

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-01-B
ZJN-01-GD

1885
1885
1885

Izgubljene listine preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Druge listine

1968
1968
1970
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Uradni
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Republike Slovenije

na

INTERNETU

Ob vse pogostejših predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista je Časopisni zavod Uradni list
RS s 1. januarjem 1997 pričel izdajati uradne liste tudi v elektronski obliki.
Uradni listi so v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenki: PDF format. To pomeni, da jih je možno
uporabljati in pregledovati s pomočjo programa Acrobat Reader (družbe Adobe Systems), in sicer lokalno,
po prenosu celotne datoteke v lastni računalnik. Potrebno je imeti lokalno program Acrobat Reader (ki je
na voljo za brezplačen sprejem – download) in pa seveda ustrezen Internetov brkljalnik.
Glede na to, da Uradni list RS d.o.o. izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na zgoščenki, se bosta obe
elektronski obliki medsebojno dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka namenjena za arhiviranje (izhajala bo
enkrat letno), Internet pa za sprotno distribucijo. Cenovna politika bo omogočala in spodbujala
kombinacijo uporabe vseh treh oblik (Internet, zgoščenka in tiskana izdaja).
S 1. januarjem 1999 uvajamo dostop do starejših letnikov tudi preko Interneta. Naročnina na sistem UL
online pomeni dostop do tekočega letnika, naročnina na sistem UL online in arhiv pa do tekočega letnika
in letnikov od leta 1995 naprej.
Ker so PDF datoteke z uradnimi listi lahko precej velike (do nekaj MB), kar pomeni daljši čas prenosa, so
informativno dostopna tudi kazala v spletni (HTML) obliki. To omogoča, da se seznanimo z vsebino
posamezne številke preden se odločimo za prenos celotne številke uradnega lista oziroma PDF datoteke.
Po kazalih je možno tudi iskati. Iskalni mehanizmi omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po
poljubnem besedilu.
Uradni list RS letnik 1999
UL online
št. gesel

cena/geslo
naročen tudi
pisni UL

cena/geslo
brez pisnega
UL

1
od 2 do 5
od 6 do 10
od 11 do 25

8.700 SIT
6.960 SIT
6.090 SIT
5.220 SIT

17.400 SIT
13.920 SIT
12.180 SIT
10.440 SIT

od 26 do 50

4.350 SIT

8.700 SIT

Uradni list RS letnik 1999 + Arhiv ('95, '96, 97, '98)
UL online
+ Arhiv
cena/št. gesel
1

cena/geslo
naročen tudi
pisni UL

cena/geslo
brez pisnega
UL

11.000 SIT

22.000 SIT

od 2 do 5

8.800 SIT

17.600 SIT

od 6 do 10

7.700 SIT

15.400 SIT

od 11 do 25

6.600 SIT

13.200 SIT

od 26 do 50

5.500 SIT

11.000 SIT

* Cene veljajo od 1. 1. 1999 in ne vsebujejo prometnega davka.

