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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-11/99
Ob-7352
Temeljni akt – pravila Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije, Sindikata družbe SCT Strojegradnje, d.d.,
Ljubljana, Kavčičeva 66, Ljubljana, matična številka 1159089, se z dnem 18. 6.
1999 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov sindikatov
pod zap. št. 119.
Št. 024-1/99-132
Ob-7365
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, SVIZ, Osnovna
šola Oskar Kovačič, Ljubljana, Ob dolenjski železnici 48, sprejeta dne 15. 11.
1992, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 132, dne 6. 7.
1999.
Št. 024-8/99-133
Ob-7367
Pravila Sindikata družbe podjetja za
urejanje hudournikov, d.d., Ljubljana,
Hajdrihova 28, sprejeta dne 25. 9. 1997,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 133, dne 6. 7.
1999.
Št. 028-11/99
Ob-7369
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 5. 7. 1999, pod zap. št.
254, z nazivom “Pravila sindikata zavoda“,
ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Glosa – Sindikat kulture
Slovenije, Sindikalna skupina Lutkovno
gledališče Ljubljana, matično številko:
1159801 in sedežem: Krekov trg 2, Ljubljana.
Št. 02400-0003/99-0104
Ob-7638
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov, z dnem 30. 6. 1999, zap. št. 76, z
nazivom statut sindikata družbe Mlekar-
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na Celeia Arja vas, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, in sicer z imenom
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sindikat Mlekarne Celeia, s sedežem Arja vas 92, Petrovče.

Leto IX

Pozivamo Grizold Milana, naj se v enem
letu od objave tega oklica priglasi Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 1999

Razglasi sodišč
Oklici o skrbnikih in razpravah
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 4/99
R-404
Radoslav Alojzij Čolnik, roj. 15. 9. 1908
v Ljubljani, sin Alojzija in Marije Čolnik, je
pogrešan (na predlog Sonje Trampuž,
Gradnikova 9, Sežana).
Skrbnica za poseben primer pogrešanega pa je Avsec Furlan Zdenka, Bazovica 7a,
Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 5. 1999

Oklici dedičem

D 554/89
R-549
Pred tem sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Nekrep Mariji, roj. 6. 12. 1912, nazadnje stan. v Zg.
Velki 141, ki je umrla 9. 1. 1986. Eden od
dedičev je tudi Grizold Milan, sin Grizold
Marije in Grizold Antona, nazadnje stan.
Radlje ob Dravi, ki je sedaj neznanega bivališča.

I 97/16248
R-554
To sodišče je po okrajni sodnici Tamari
Kokalj v izvršilni zadevi upnika A banke, d.d.,
Ljubljana, Slovenska c. 58, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljubljane, zoper dolžnico Ireno Klemenčič, Celovška c.
108, Ljubljana, zaradi izterjave 24.733 SIT
s pp, sklenilo:
1. Dolžnici Ireni Klemenčič se na podlagi 4. točke drugega odstavka 84. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s
15. členom zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) postavi začasna zastopnica.
2. Za začasno zastopnico se postavi Maja Zabukovec, strokovna sodelavka pri tukajšnjem sodišču.
3. Začasna zastopnica bo zastopala
dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 1999
I 98/2436
R-402
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
mld. Nejca Krofla, ki ga zastopa mati Maja
Krofl, oba C. zmage 24, Zagorje, proti dolžniku Gabrijelu Kroflu, C. zmage 24, Zagorje, zaradi izterjave 324.233,10 SIT s pp,
sklenilo:
1. Dolžniku Gabrijelu Kroflu, C. zmage 24, Zagorje, se za vročanje sodne
pošte v tem izvršilnem postopku postavi
začasnega zastopnika Gregorja Špajzerja,
Opekarna 2a, Trbovlje, ki je rojen 12. 4.
1972.
2. O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Zagorje ob Savi.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 4. 1999
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 6/99
S-7342
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 6/99 z dne 7. 7.
1999 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Avtoservis, servis, trgovina, proizvodnja, zastopstva, d.o.o., Brežice, Ulica bratov Cerjakov 11, Brežice.
2. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Vardijan Karel, dipl. ek. iz Novega mesta, Knafeljčeva 22.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu z 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 11. 1999 ob 8.30 v razpravni dvorani
IV/II Okrožnega sodišča v Krškem, CKŽ 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 7. 7.
1999.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 7. 1999
St 4/99
S-7343
To sodišče je dne 7. 7. 1999 s sklepom
opr. št. St 4/99 začelo in končalo stečajni
postopek nad dolžnikom Mitra-MD, prehrambeno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Zg. Hajdina 11, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 7. 1999
St 22/99
S-7344
To sodišče je s sklepom opr. št. St
22/99 z dne 5. 7. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Ferro – EKO,
d.o.o., Slovenska 5, Ljubljana in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 1999
St 89/93
S-7347
To sodišče, v stečajnem postopku nad
dolžnikom Keramika Liboje, d.o.o., Kasaze 34, p. Petrovče, ki se vodi pod opr. št.
St 89/93, obvešča upnike, da bo
– IV. narok za preizkus terjatev,
– narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 2. 9. 1999 ob 9. uri, soba 106/I tega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev na oglasni deski ali v stečajni pisarni tega sodišča v ponedeljek, sredo in petek v času med 9. in 12. uro, v
sredo pa tudi med 13. in 15. uro.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 7. 1999
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St 5/99
S-7348
Stečajni postopek zoper S & S, d.o.o.,
podjetje za trgovino in storitve Koper,
Ob Ogrlici b. št. , Koper, se začne in takoj
zaključi.
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 Kopru
dne 29. 6. 1999
St 31/99
S-7350
To sodišče je s sklepom St 31/99 dne
5. 7. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom IKOM Projekt, d.o.o., Grosuplje, Kosovelova 2.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 10. 1999 ob 10.30, soba 359/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 1999
St 12/99
S-7643
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postpoku prisilne poravnave
nad dolžnikom Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, za dne 25. 8. 1999 ob 9. uri v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 1999
St 81/98
S-7644
To sodišče je s sklepom opr. št. St
81/98 z dne 15. 6. 1999 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Fotona, d.d., Stegne 7, Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom
izplačal:
Terjatve upnikov strateškega pomena
(dobaviteljev, ki edini proizvajajo določene
produkte in brez katerih dolžnik ne bi mogel
poslovati), bank in delavcev iz naslova neizplačanih plač, izplača dolžnik v višini 50% v
roku dveh let po potrjeni prisilni poravnavi in
z obrestmi po temeljni obrestni meri za čas
od 23. 11. 1998 do plačila (priloga B).
Terjatve ostalih upnikov dobaviteljev in
delavcev iz naslova neizplačanega regresa
in potnih stroškov, izplača dolžnik v višini
20% v roku enega leta po potrjeni prisilni
poravnavi in z obrestmi po temeljni obrestni
meri za čas od 23. 11. 1998 do plačila
(priloga C).

Terjatev upnika iz naslova posojila hčerinske družbe izplača dolžnik v višini 100%
v roku dveh let po potrjeni prisilni poravnavi
in z obrestmi po temeljni obrestni meri za
čas od 23. 11. 1998 do plačila (priloga D).
Ugotovi se, da se je upnik SRD, d.d.,
Ljubljana, s pisno izjavo odpovedal ločitveni
pravici:
– zaradi zavarovanja terjatve v višini
100,000.000 SIT z vsemi pripadki, po posojilni pogodbi št. 061/98-4 z dne 18. 12.
1998, ki jo je pridobil s sporazumom št. II R
254/98 z dne 20. 2. 1998, tako da upnik
dovoljuje, da se pri parc. št. 1713/43, vpisani pri vložku 2503, k.o. Dravlje izbriše
zastavna pravica upnika SRD, d.d., Ljubljana, ki je bila vpisana na podlagi zgoraj navedenega sporazuma, pod pogojem, da bo
prisilna poravnava potrjena,
– zaradi zavarovanja terjatve v višini
150,000.000 SIT z vsemi pripadki, po posojilni pogodbi št. 062/RI/98/1 z dne
12. 10. 1998, ki jo je upnik pridobil s sporazumom št. II R 1232/98 z dne 14. 10.
1998, tako da upnik dovoljuje, da se pri
vložku 2503 k.o. Dravlje izbriše zastavna
pravica, ki je bila vpisana na podlagi navedenega sporazuma, pod pogojem, da bo
prisilna poravnava potrjena.
Ugotovi se, da je skupščina dolžnika pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena dne 28. 1. 1999 sprejela sklep o
povečanju
osnovnega
kapitala
za
527,660.000 SIT, z izdajo skupaj 131.915
navadnih delnic, ki jih vplačata upnika SRD,
d.d., Ljubljana in RS Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, z odstopom svojih terjatev.
Seznam upnikov iz te točke z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih zneskih, navedenim številom navadnih delnic in določitvijo
deleža v osnovnem kapitalu dolžnika, ki ga
upnika s konverzijo pridobita, je sestavni
del sklepa (v prilogi A1, A2, A3 in priloga –
struktura lastništva Fotone).
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 5. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 1999
St 10/97
S-7775
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom sodnika Janeza Goličiča ob
sodelovanju članov senata sodnika Janka
Bilbana in sodnice Renate Horvat s sklepom
St 10/97 z dne 7. 7. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom TAB Inženiring,
računalniški, informacijski sistemi,
d.o.o., Ljubljanska 24a, Kranj.
Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Ladislav Hafner, Kapucinski trg 7, Škofja
Loka.
Začetek stečajnega postopka se objavi
na oglasni deski tega sodišča in v Uradnem
listu RS ter vpiše v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upniki se pozivajo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 10. 1999 ob 14. uri v sobi 014 tega
sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 7. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 7. 1999
St 13/99
S-7777
To sodišče je dne 7. 7. 1999 izdalo
sklep opr. št. St 13/99, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Konfekcija Elegance, d.o.o., Cesta IV. Prekomorske
61, Ajdovščina. Stečajni postopek se opravi kot skrajšani stečajni postopek.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2000 točk. Vsi
dokazi morajo biti v dveh izvodih. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. 10. 1999 ob 14. uri v sobi 310/III tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 1999

Izvršbe in zavarovanja
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maža, Prešernova 3, Radomlje, in sicer:
poslovni lokal št. 4/4 v skupni izmeri
32,5 m2 v poslovno stanovanjskem objektu
Malin, Radomlje, ki stoji na parc. št. 95/1
in 95/3 k. o. Radomlje (nepremičnina št. 2),
zarubljena v korist upnika Banke Domžale,
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
terjatev v višini 7,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 6. 1999
III R 86/99
I-506
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 86/99 z dne 2. 6. 1999 so bile nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor št. 6 z oznako
N.1.A. v izmeri 62 m2, ki se nahaja v I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta ob
Prvomajski cesti v Novi Gorici, stoječega na
parc. št. 44/1, 44/2 in 58/1 k. o. Nova
Gorica, s pripadajočim enim parkirnim mestom pred objektom in solastninsko pravico
na skupnih delih, napravah in funkcionalnem zemljišču objekta, ki so last dolžnice
Mojce Kompare, s.p., Servis za vodenje
poslovnih knjig in fotokopiranje, Ul. IX. korpusa 96, Solkan, zastaviteljice Perko Suzane, Vojkova cesta 8, Solkan, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 499007, sklenjene z Gorica, splošno gradbeno podjetje,
d.d., Nova Gorica, dne 22. 3. 1999, z
dnem 2. 6. 1999 zarubljene v korist upnika
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve upnika do dolžnice v znesku
12,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 6. 1999

III R 88/99
I-507
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 88/99 z dne 2. 6. 1999 so bile nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostor v I. nadstropju v skupni izmeri 26,41 m2, 19% hodnika, kar predstavlja 0,75 m2 in 12% hale,
kar predstavlja 0,75 m2 in se vse nahaja v
poslovno stanovanjskem objektu Metulj,
Cankarjeva 60, Nova Gorica, stoječega na
parc. št. 480/1, 480/2, 516/3, 516/5,
516/7, 516/8 in 516/9, vse k. o. Nova
Gorica, ter so last zastavitelja MO-VE,
d.o.o., Gradnikove brigade 6, Nova Gorica, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
Metulj 8, sklenjene s Šuligoj Slavkom iz
Nove Gorice, Ulica 25. maja 25, dne
10. 3. 1999, z dnem 2. 6. 1999 zarubljene v korist upnika Banke Vipa, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 7, za zavarovanje denarne terjatve upnika do dolžnika ISTAL, trgovina in montaža instalacijske opreme,
d.o.o., Šempeter, Na hribu 1, v znesku
7,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 6. 1999

In 97/00212
I-515
Na podlagi sklepov tega sodišča opr.
št. 97/00212 z dne 14. 8. 1997, zaradi
izterjave 31.605 SIT s pripadki in opr. št.
97/00256 z dne 17. 9. 1997, zaradi izterjave 68.752 SIT s pripadki, je bilo dne
29. 8. 1997 in ponovno dne 16. 4. 1998
v korist upnika Metalka, stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zarubljeno stanovanje št. 32 v izmeri
48,66 m2, v III. nadstropju bloka na naslovu Krivec 3, Ljubljana, last dolžnika Janežič
Marjana, Krivec 3, Ljubljana. Rubež predmetnega stanovanja se nanaša tudi na postopke, ki tečejo pred Okrajnim sodiščem
v Ljubljani pod opr. št. In 98/00136, In
98/00425, In 98/00523, In 98/00533 in
In 98/00645, in sicer na podlagi sklepov z
dne 17. 3. 1998 zaradi izterjave 109.621
SIT s pp, z dne 8. 3. 1999 zaradi izterjave
65.619 SIT s pp, z dne 8. 3. 1999 zaradi
izterjave 39.132 SIT s pp, z dne 8. 3.
1999 zaradi izterjave 37.416,50 SIT in z
dne 10. 11. 1998 zaradi izterjave 106.764
SIT s pp, vse v korist upnika Metalka, stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 3,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 1999

R 153/99
I-524
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča,
R 153/99, z dne 9. 4. 1999 in rubežnega
zapisnika z dne 17. 5. 1999 je nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja Kveder To-

III R 89/99
I-505
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 89/99 z dne 2. 6. 1999 so bile nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor z oznako L4, ki

obsega en prostor s predprostorom v skupni površini 16,95 m2 in se nahaja v pritličju
poslovnega objekta PH2, na naslovu Cesta
XXX. divizije št. 21 v Novi Gorici, v poslovno
stanovanjskem kompleksu Kare 8, stoječem
na parc. št. 119/1 k. o. Nova Gorica, ki je
last dolžnice in zastaviteljice Perko Suzane,
Vojkova cesta 8, Solkan, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene z Ivanko Gomišček,
Ul. M. Valentinčiča 5, Solkan, dne 20. 4.
1999, z dnem 2. 6. 1999 zarubljene v korist upnika Nove KBM, Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, za zavarovanje denarne
terjatve upnika do dolžnice in zastaviteljice
v znesku 4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 6. 1999
Riz 19/99
I-502
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega sodišča opr. št. Riz 19/99 z dne 9. 2.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Probanka, d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor, proti dolžnici in zastavnici Darinki Jerončič, stan. Mlekarniška ul. 14, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 8,000.000 SIT s pripadki, zarubljeno dne 10. 2. 1999, v korist upnika, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, in sicer: triinpolsobno stanovanje v objektu
S-34 Pobrežje, lociranem med Cesto XIV.
divizije, Vrazove ulice in Zdravkove ulice v
Mariboru, ki je v izključni lasti zastaviteljice
Darinke Jerončič, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 488/12-98 z dne 1. 12.
1998, ki je bila overjena pri notarki Dušici
Kalinger v Mariboru, dne 4. 12. 1998, pod
št. OV 5209/98.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 1999
In 98/00622
I-541
Na podlagi sklepov tega sodišča opr. št.
98/00622 z dne 10. 11. 1998, opr. št. In
98/00489 z dne 5. 3. 1999 in In
98/00666 z dne 5. 3. 1999 je bilo v korist
upnika Metalka, stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zarubljeno
stanovanje št. 5 v skupni izmeri 78,21 m 2 v
1. nadstropju stanovanjske zgradbe Vrhovčeva 7-9, Ljubljana, last dolžnice Preskar
Marjane, Vrhovčeva 7-9, Ljubljana, zaradi
izterjave denarne terjatve v skupni višini
179.439 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 1999
R 65/99
I-529
Na podlagi sklepa tega sodišča, R
65/99 z dne 14. 6. 1999 je bila v korist
upnika Probanke, d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 525.000 CHF
s pp, zarubljena oprema, last dolžnika in
zastavitelja Bistrice, d.o.o., Bohinjska Bistrica, ki se nahaja v MHE Bistrica v Bohinjski Bistrici, in sicer:
– generator G2 TNC9 652-6, proizvajalca Uljanik TESU, Hrvaška, serijska številka
G002, 971318.1, vrednost 122.000 DEM,
– loputa na AG2, proizvajalca Andino,
Ljubljana, serijska številka T204, vrednost
35.000 DEM,
– upravljalna omara W2 + AG2, proizvajalca Andino Ljubljana, serijska številka
AG02E001, vrednost 25.000 DEM,
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– celica generatorskega odklopnika 6,3
kV; G1; =K=1, proizvajalca TSN ELING, serijska številka AG01E002, vrednost 45.000
DEM,
– celica generatorskega odklopnika 6,3
kV; G2; =K02, proizvajalca TSN ELING, serijska številka AG02E002, vrednost 45.000
DEM,
– celica vezna 6,3 kV; G12; =K03, proizvajalca TSN ELING, serijska številka
AG12E004, vrednost 15.000 DEM,
– omara meritev in zaščit na 20 kV; 0,4
kV; =K03, proizvajalca TSN ELING, serijska
številka AG12E005, vrednost 25.000 DEM,
– inštalacije v strojnici, izenačitev potencialov in strelovodna zaščita, proizvajalca
HEB, vrednost 17.000 DEM,
– turbina francis z vztrajnikom (T1), proizvajalca Andino, Ljubljana, serijska številka
T001, vrednost 117.000 DEM,
– vztrajnik na AG1 z zavoro, proizvajalca
Železarne Ravne, serijska številka AG101,
vrednost 25.000 DEM,
– ležaj R na T1, proizvajalca Renk, Avstrija, serijska številka T101, vrednost
15.000 DEM,
– ležaj RA na T1, proizvajalec Renk, Avstrija, serijska številka T102, vrednost
21.000 DEM,
– elastična sklopka AG1, proizvajalca
Andino, serijska številka T103, vrednost
6.000 DEM,
– generator G1 TNC9 710-6, proizvajalca Uljanik TESU, Hrvaška, serijska številka
G001, 971319.1, vrednost 143.000 DEM,
– tlačna in mazalna naprava, proizvajalca Dorninger, Avstrija, serijska številka
TN001, 9720940/40/910, vrednost
83.000 DEM,
– loputa na AG1, proizvajalca Andino,
serijska številka T104, vrednost 35.000
DEM,
– upravljalna omara + W1 + AG1, proizvajalca
Andino,
serijska
številka
AG012E001, vrednost 25.000 DEM,
– upravljalna omara = W1 + AG1, proizvajalca Andino, označba AG12E001, vrednost 10.000 DEM,
– omara lastne rabe = NE, proizvajalca
Andino, označba AG12E002, vrednost
10.000 DEM,
– omara lastne rabe + NU, proizvajalca
Andino, označba AG12E003, vrednost
10.000 DEM.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 6. 1999
R 197/99
I-525
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča,
R 197/99, z dne 26. 4. 1999 in rubežnega
zapisnika z dne 18. 5. 1999, je nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja ABIT, računalniški inženiring in trgovina, d.o.o., Zasavska 95, Ljubljana, in sicer stanovanje št.
10 na Miklošičevi 4d v Domžalah, v skupni
izmeri 62,30 m2, s pripadajočim delom
shrambe v kleti ter solastniškim deležem na
skupnih površinah stanovanjskega bloka,
zarubljena v korist upnika SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za terjatev v višini
8,500.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 6. 1999
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IV R 33/99
R-519
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV 469/98, z dne
7. 12. 1998 in sklepa tega sodišča opr.
št. IV R 33/99 z dne 10. 3. 1999, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se zarubi poslovni prostor v I. nadstropju poslovne hiše, ki stoji
na Kočevarjevi 2 v Novem mestu, parc. št.
215, vl. št. 1334 k. o. Novo mesto in ki je
v načrtu stavbe označen z 1.11 v izmeri
18,72 m2, 1.12 v izmeri 18,62 m2 in 1.19
v izmeri 28,18 m2, s solastništvom skupnih prostorov in na funkcionalnem zemljišču
hiše, vse pridobljeno s kupoprodajno pogodbo za poslovni prostor št. 30-27-98 z
dne 25. 9. 1998, sklenjeno med prodajalcem Real, d.o.o., Novo mesto in dolžnikom Neoplan, d.o.o., Novo mesto, kot
kupcem, overjeno pred notarjem Andrejem Tiranom, pod št. OV 4481/98, dne
19. 11. 1998.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 6. 1999
V R 190/99
I-521
To sodišče je s sklepom opr. št. V R
190/99 z dne 27. 5. 1999, v izvršilni zadevi upnika SKB banke, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Roman
Mavri iz Laškega, proti dolžniku in zastavitelju Moda, Trgovina, proizvodnja in storitve, d.d., Prešernova 7, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika v višini 30,000.000 SIT, s pogodbeno
dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine: poslovnih prostorov v stavbi Cankarjeva 2 v Celju, stoječi
na parc. št. 2244 k. o. Celje, v skupni
izmeri 450,26 m2, sestoječih iz: v pritličju
prodajalna v izmeri 109,58 m2, prodajalna
v izmeri 72,04 m2, pisarna 33,73 m2, pisarna 16,10 m2, izložbe 15,72 m2, skladišče 13,02 m2, skladišče 5,90 m2, skladišče 9,41 m 2, skladišče 4,73 m2, skladišče 9,41 m2, skladišče 17,58 m2, skladišče 1,36 m2, skladišče 1,54 m2,
skladišče 5,99 m2, garderoba 13,16 m2,
WC 1,58 m2, predprostor WC 4,13 m2,
vhod vetrolov 3,44 m2, pokrita terasa
11,02 m2, v kleti: skladišče 12,29 m 2,
skladišče 6,70 m2, skladišče 35,84 m2,
kurilnica 11,02 m 2, klet v zo 17 m2 in zo
klima 16,82 m2, katerih imetnik pravice
uporabe je dolžnik na podlagi odločbe Občinskega komiteja za urejanje prostora in
varstva okolja Občine Celje, št.
464-3/88-5/PR z dne 24. 8. 1988.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 1999
R 28/99
I-514
V postopku zavarovanja denarne terjatve upnice Banke Velenje, d.d., bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Rudarska 3, Velenje, do dolžnice Trgovine Sax,
Goršek Iris, s.p., Kidričeva 2/b, Velenje,

je bila na podlagi sklepa naslovnega sodišča z dne 5. 3. 1999, opr. št. R 28/99,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,500.000 SIT s pp., v korist upnice z
rubežem dne 31. 3. 1999 na nepremičnini, ki v zemljiški knjigi še ni vpisana, in
sicer poslovnih prostorih v Nakupovalnem
centru v Velenju, Kidričeva 2/b, v skupni
izmeri 58,16 m2 bruto površine, katerih
lastnica je Goršek Iris, stanujoča Sp.
Roje 6, Šempeter, ustanovljena zastavna
pravica.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 5. 1999
R 204/98
I-528
To sodišče je v zadevi zavarovanja upnika Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje,
zoper dolžnico Ireno Zobec, s.p., Trgovina
IB, Kidričeva 1, Rogaška Slatina, ter zastavitelja Ireno Zobec in Cirila Zobca, oba
Brestovška 14, Rogaška Slatina, zaradi zastavne pravice na podlagi sporazuma
strank, po predlogu upnika na podlagi pri
notarju Pavlu Rojsu iz Šmarja pri Jelšah
sestavljenega notarskega zapisa z dne
9. 11. 1998, opr. št. SV 614/98, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve v
znesku 7,508.000 SIT s pogodbenimi
obrestmi in ostalimi pripadki, kot izhajajo iz
cit. notarskega zapisa, dne 8. 12. 1998
opravilo rubež naslednjih nepremičnin, ki
so last dolžnice Irene Zobec in niso vpisane v zemljiško knjigo:
1. poslovnega prostora št. 1 v velikosti
40 m2, v pritličju objekta Termalni bazen Rogaška Slatina, na parc. št. 801, 802, 809/4
k. o. Rogaška Slatina;
2. poslovnega prostora št. 2 v velikosti
31 m2, v pritličju objekta Termalni bazen Rogaška Slatina, na parc. št. 801, 802 k. o.
Rogaška Slatina.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 14. 6. 1999
In 99/00015
I-532
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 99/00015 z dne 1. 3. 1999 se
opravi rubež nepremičnine dolžnika Sandija
Hajdiča, Gubčeva 14, Domžale, in sicer ene
polovice nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, tj. dvosobnega stanovanja št. 8,
v I. nadstropju bloka na naslovu Matije Tomca 1 v Domžalah, katerega lastnik je dolžnik
na podlagi menjalne pogodbe z dne 20. 2.
1993, sklenjene z Bernardo Štrukelj ter Jožico in Štefanom Shlaimerjem.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe zaradi izterjave 3,671.372 SIT s pp,
upnice Republike Slovenije – Ministrstva za
finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Ljubljana – izpostave Kamnik.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 6. 1999
V R 77/99
I-481
To sodišče je s sklepom opr. št. V R
77/99 z dne 27. 5. 1999 v izvršilni zadevi
upnika Banke Celje, d.d., Vodnikova 2,
Celje, proti dolžniku in zastavitelju V.P.C.,
d.o.o., Škofja vas, Leskovec 24, Škofja
vas, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 18,951.366 SIT s pripadki, z usta-
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novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in katere lastnik je zastavitelj na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
4/98 z dne 17. 12. 1998 in aneksa št. 1 z
dne 15. 1. 1999 in v naravi predstavlja
poslovni prostor – hala A – dva boksa v
skupni izmeri 180 m2, s pripadajočim delom funkcionalnega zemljišča, ki leži na
parceli pred in za poslovnim prostorom hale A, in sicer tretji in četrti boks v smeri
sever jug, kar je razvidno iz natančnega
načrta, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 5. 1999
Riz 163/99
I-520
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega sodišča opr. št. Riz 163/99 je bilo v
izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Unterpremstaetten, reg. Gen. m.b.H., Unterpremstaetten, Avstrija, ki ga zastopa poobl. Breda Senčar-Leljak, odvetnica iz Maribora, proti dolžnikoma in zastaviteljema Novak Dragutinu in Novak Olgici, oba stan.
Vrazova ul. 46, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
320.000 ATS, kar znaša v tolarski protivrednosti 4,416.000 SIT s pp, zarubljeno
dne 20. 5. 1999 trisobno stanovanje št.
10 v stanov. objektu Vrazova ulica 46 v
Mariboru, ki stoji na parc. št. 868/1, pripisani k vl. št. 2351 k. o. Pobrežje, katerega
solastnika sta dolžnika in zastavitelja Novak Dragutin in Novak Olgica, vsak do 1/2
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 400/93 z dne
29. 3. 1993 in dopolnitve k tej pogodbi z
dne 30. 11. 1995, ki je bila overjena pri
notarki Bredi Horvat iz Maribora, dne
26. 9. 1996, pod št. OV 5240/96.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 1999
Rig 734/98
I-393
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. Rig
734/98 z dne 23. 12. 1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, št. pogodbe 03/91 z dne 18. 11. 1991, last zastavnikov Jožefe Kuhar in Rajke Petrič, obeh
stanujočih Srparska pot 2, Lovrenc na
Pohorju, in sicer: stanovanja, št. stanovanja 6, v pritličju stanovanjske hiše v
Lovrencu na Pohorju, Srparska pot 2, zgrajenem na parceli št. 718/3, pripisani k vl.
št. 314 k. o. Lovrenc na Pohorju, zarubljena na podlagi sporazuma strank, ki izvira
iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
1131/98 z dne 11. 12. 1998, notarke
Brede Horvat, Vetrinjska 11, Maribor, za
terjatev v višini 5,000.000 SIT s pp, banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana (podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor).
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999
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Razpisi
delovnih mest
Št. 252-99
Ob-7331
OŠ Leskovec pri Krškem, Pionirska 4,
8273 Leskovec, za šolsko leto 1999/2000
razpisujemo naslednja prosta delovna mesta:
1. za nedoločen čas s polnim delovnim časom:
– 4 profesorjev razrednega pouka,
– 1 profesorja slovenskega jezika,
– 1 profesorja tehnične vzgoje;
2. za določen čas s polnim delovnim
časom:
– 7 profesorjev razrednega pouka,
– 1 profesorja športne vzgoje,
– 1 vzgojiteljice predšolskih otrok;
3. delovna mesta s polovičnim delovnim časom:
– 1 profesorja športne vzgoje,
– 2 pomočnic vzgojiteljice predšolskih
otrok.
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom
določene pogoje. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po
objavi na naš naslov, s pripisom “Razpis”.
Začetek dela je 1. 9. 1999.
Osnovna šola Leskovec
Št. 115/99
Ob-7334
Na podlagi 9. člena zakona o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja, 20. člena
statuta Zdravstveni dom Zagorje in 11. člena kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike objavljamo prosto delovno
mesto
zdravnika specialista ginekologije in
porodništva
s polnim delovnim časom za nedoločen
čas in 4 mesečno poskusno dobo.
Kandidati, ki imajo dokončano Medicinsko fakulteto – Odsek za splošno medicino
in opravljen specialistični izpit iz ginekologije in porodništva, naj pošljejo svoje vloge z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
8 dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 116/99
Ob-7336
Na podlagi 9. člena zakona o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja, 20. člena
statuta Zdravstveni dom Zagorje in 11. člena kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike objavljamo prosto delovno
mesto
zdravnika specialista pediatrije
s tričetrtinskim delovnim časom (30 ur
na teden) za določen čas za 4 leta za nadomeščanje delavke na specializaciji in 4-mesečno poskusno dobo.
Kandidati, ki imajo dokončano Medicinsko fakulteto – Odsek za splošno medicino
in opravljen specialistični izpit iz pediatrije,

naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi
na kadrovsko službo ZD Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 122-2/99-0016-14
Ob-7338
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem na Jesenicah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-7339
Osnovna šola Ig, Ig 217, 1292 Ig, razpisuje naslednja prosta delovna mesta:
– učiteljice športne vzgoje za poučevanje deklic, za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom,
– predmetnega učitelja biologije,
gospodinjstva in vodje šolske prehrane,
1 mesto za določen čas, nadomeščanje delavke na PD.
Nastop dela: 1. 9. 1999.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izobrazbi po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 8 dneh
po objavi na naslov šole, s pripisom “za
razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Ig
Št. 05-4/86
Ob-7340
Svet Centra za socialno delo Cerknica
razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo Cerknica.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:
– visoka ali višja strokovna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin pravne in sociološke
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Cerknica, Partizanska 1, 1380 Cerknica, z
oznako “Prijava na razpis”.
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Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.
Center za socialno delo Cerknica

Prijave poslati na OŠ Lesično, Lesično
5B, 3261 Lesično v roku 8 dni.
Osnovna šola Lesično

Ob-7649
Svet Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje
135, 6221 Dutovlje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat za ravnatelja mora izpolnjevati
pogoje, ki jih določa 53. člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96).
Na razpis se lahko prijavijo tudi
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 144.
in 145. členu zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja. Kandidat mora imeti pedagoške in organizacijske sposobnosti in uspešno vodenje zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Delo
bo začel opravljati 1. 9. 1999.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
zgornji naslov, s pripisom “Za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Dutovlje

Ob-7652
Osnovna šola Nazarje, razpisuje prosto
delovno mesto
učitelja športne vzgoje
za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v 8
dneh po objavi razpisa, na naslov: Osnovna
šola Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje.
Začetek dela: 1. 9. 1999.
Osnovna šola Nazarje

Št. 334
Ob-7650
Šolski center, Srednja kemijska šola in
gimnazija, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje za šolsko leto 1999/2000, naslednja prosta delovna mesta:
– enega učitelja slovenskega jezika
in književnosti za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom,
– enega učitelja slovenskega jezika
in književnosti za določen čas, s polovičnim delovnim časom,
– tri učitelje matematike za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja zgodovine za določen čas, s
polovičnim delovnim časom,
– tri učitelje fizike za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom,
– dva učitelja kemije za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja informatike za nedoločen
čas, s polovičnim delovnim časom,
– učitelja nemškega jezika za določen čas, s polnim delovnim časom (nadomeščanje delavke na porodniški).
Začetek dela za vsa razpisana mesta bo
s 1. 9. 1999.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o ustreznosti izborazbe
in kratek življenjepis pošljite v 8 dneh.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni.
Srednja kemijska šola
in gimnazija, p.o.,
Ljubljana
Št. 708
Ob-7651
OŠ Lesično razpisuje dela in naloge
učitelja športne vzgoje za polovični delovni čas za določen čas. Pričetek dela 1. 9.
1999.

Št. 120/99
Ob-7656
Na podlagi 9. člena zakona o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja, 20. člena
statuta ZD Zagorje in 11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike objavljamo prosto delovno mesto
zobozdravnika s podiplomskim tečajem iz otroškega in preventivnega zobozdravstva
s skrajšanim delovnim časom (15 ur na
teden) za določen čas enega leta in 4 mesečno poskusno dobo.
Kandidati, ki imajo dokončano Medicinsko fakulteto – Odsek za stomatologijo v
Ljubljani in opravljen dvosemestralni podiplomski tečaj iz otroškega in preventivnega zobozdravstva naj pošljejo svoje vloge z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
8 dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 112-2/99-0016-04
Ob-7658
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člen zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a)
– 2 prosti mesti pomočnikov državnih pravobranilcev na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na zunanjem oddelku v Novem mestu,
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na zunanjem oddelku na
Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika
državnega pravobranilca, določene v
27. členu zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

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

Ob-7446
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, faks: 063/481-771.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: diagnostika in ostali lekarniški material v ocenjeni vrednosti
220 milijonov SIT.
3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 1. 1. 2000.
5.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-7448
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, faks: 063/481-771.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: živila in material za
prehrano v ocenjeni vrednosti 220 milijonov SIT.
3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 1. 1. 2000.
5.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-7449
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, faks: 063/481-771.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: medicinsko sanitetni potrošni material v ocenjeni vrednosti 700
milijonov SIT.
3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 1. 1. 2000.
5.
Splošna bolnišnica Celje
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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. 361-7/99
Ob-7417
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica
5, 1000 Ljubljana, faks 061/13-18-332 in
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370
Logatec, faks 061/742-930.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri
novogradnji varovanih stanovanj, ocenjena vrednost del 200,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Dom starejših občanov II. faza v Logatcu.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 15. 9.
1999.
5. Morebitne druge informacije: pri predstavniku naročnika: Robert Peternelj, univ.
dipl. inž. gr., tel. 061/132-00-96 in Marjetka Treven, univ. dipl. inž. gr., tel.
061/741-270.
Stanovanjski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Ljubljana in Občina Logatec
Št. 51/99
Ob-7418
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija,
prenova,
ocenjena
vrednost
250,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljanski grad.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: oktober/november 1999.
5.
Mestna občina Ljubljana
Št. 103/99
Ob-7456
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: čistilna naprava: vrednost del: 220,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: K.O. Nedelica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: november
1999.
5. Morebitne druge informacije: Jože
Kocet.
Občina Turnišče

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

Št. 476/99
Ob-7445
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78, soba št.
229, 3320 Velenje, telefon 063/853-312,
855-321, faks: 063/854-986.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premoženja Premogovnika Velenje, ocenjena
vrednost 160,000.000 SIT.
3.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: oktober 1999.
5. Morebitne druge informacije:
– vrsta javnega razpisa: brez omejitev,
– razpisujemo storitve za 12 mesecev,
– količina storitev bo detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji pri objavi javnega razpisa.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 363-02-27/99
Ob-7660
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79, za potrebe Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
A varianta: delna zamenjava nepremičnin v vrednosti ca. 590,000.000 SIT in
delni najem s postopnim odkupom v
vrednosti ca. 82,000.000 SIT letno;
B varianta: najem s postopnim odkupom v vrednosti ca. 153,000.000 SIT letno, v velikosti ca. 3.200 m2 koristne površine novih poslovnih prostorov.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 1. 11. 1999.
5.
Servis skupnih služb vlade

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
Št. 240/7

Ob-7661
Razveljavitev
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, razveljavlja javni razpis

za dobavo blaga brez omejitev – rovokopača, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 28. 6. 1999, Ob-5467.
Elektro Primorska, d.d.
VR/5082

Ob-7776
Razveljavitev
Razveljavljamo javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za opremo za Dom Vojsko in opremo za dopolnitev potreb domov,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
51-53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6146.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana
Razveljavitev
Razveljavljamo javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za opremo za Dom Vojsko in opremo za dopolnitev potreb drugih
domov, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, št. 3319,
Ob-4350, in sicer v delih javnega razpisa A)
2. Oprema za Dom Vojsko – kuhinjska oprema, A) 3. Oprema za Dom Vojsko – drobni
kuhinjski inventar in kuhinjski pripomočki in
B) 6. Oprema za dopolnitev potreb drugih
domov – kuhinjska oprema.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana
Št. 11/2-124/99
Ob-7335
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije,
d.d., – TK centri po poslovnih enotah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: SDH sistemi prenosa
skupnega pomena v Republiki Sloveniji
– ADM multiplekserji in digitalni prevezovalniki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti, dovoljene so tudi delne ponudbe.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
90,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
poslovna stavba Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300, tel. 061/134-45-31.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka za
oddajo ponudb vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
20.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika.
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 vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 16. 8. 1999 do vključno 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja za investicije, 3. nadstropje,
soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 16. 8. 1999 v
sobi št. 801, 8. nadstropje poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s
pričetkom ob 13. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 5% od ponudbene vrednosti,
– 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 izstavitve računa. Datum izstavitve
računa je datum dobave.
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): merila
so najnižja cena (70 točk), izpolnjevanje tehničnih zahtev (14 točk), rok dobave (3 točke), podpora izvajalca po zaključku gradnje
(6 točk) in reference in usposobljenost ponudnika (7 točk).
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.,
Št. 11/2-124/99
Ob-7333
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije,
d.d., – TK centri po poslovnih enotah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: SDH sistemi prenosa območnih zank in lokalnih povezav – ADM
multiplekserji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
145,000.000 SIT.
(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
poslovna stavba Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300, tel. 061/134-45-31.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka za
oddajo ponudb vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
20.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 10. 8. 1999 do vključno 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja za investicije, 3. nadstropje, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 10. 8. 1999 v
sobi št. 801, 8. nadstropje poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s
pričetkom ob 14.30.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 5% od ponudbene vrednosti,
– 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 izstavitve računa. Datum izstavitve
računa je datum dobave.
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): merila
so najnižja cena (70 točk), izpolnjevanje tehničnih zahtev (14 točk), rok dobave (3 točke), podpora izvajalca po zaključku gradnje
(6 točk) in reference in usposobljenost ponudnika (7 točk).
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 663-05-503/99
Ob-7337
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja
21, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme avtomatskega javljanja požara in
vgradnja avtomatskega sistema za gašenje.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek del september 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje del oktober 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Razpisno dokumentacijo se lahko dobi v tajništvu Doma upokojencev Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21, Trbovlje, pri Kastelic Mileni med 8. in 13. uro, telefon 0601/34-030,
faks 0601/26-318, po enodnevni predhodni najavi po faksu in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 50.000 SIT na žiro račun št. 52700-603-40729.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod točko
6.a), v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba-ne odpiraj“ s številko objave tega javnega razpisa in z navedbo predmeta naročila,
in sicer: “Javni razpis – oprema Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1.
maja 21, v sejni sobi, dne 16. 8. 1999 ob
8. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji glede financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
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nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (16. 8. 1999 do 8. ure).
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok izgradnje, reference in garancije.
15., 16., 17.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. JR B4/99
Ob-7332
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks številka 177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– računalniška oprema,
– prenosni računalniki.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– računalniška oprema 7,000.000 SIT,
– prenosni računalniki 1,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
27. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Lilijana Vrhovec, soba številka 19, telefon 177-96-87,
faks 177-97-13.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
16. 8. 1999 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.
(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 naročnika pri Agenciji, št. 50103-601-23953
s pripisom “JR-B4/99“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 8. 1999 do 13. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj - Ponudba za dobavo računalniške
opreme - JRB4/99“. Ovitek ponudbe mora
biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko
nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič,
soba številka 29, I. nadstropje, telefon
177-96-20, faks 177-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 1999 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
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Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino,
da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo
moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji, staro največ
3 mesece (registrsko sodišče),
3. od notarja overjena kopija odločbe
o opravljanju dejavnosti, stara največ 3 mesece,
4. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (izpostava DURS),
5. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (okrožno sodišče),
6. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP),
7. reference ponudnika s področja
razpisane opreme,
8. servisna mreža,
9. ponudbena cena,
10. garancijski rok,
11. rok plačila,
12. ponudbene cene za razpisano računalniško opremo,
13. izjava o usposobljenosti ponudnika,
14. izjava ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji,
15. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla in bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku,
16. izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji pogodbe, katere vzorec je priložen razpisni dokumentaciji,
17. bančna garancija za resnost ponudbe.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– računalniška oprema:
– cena: 60%,
– garancijski rok: 15%,
– rok plačila: 15%,
– reference: 10%;
– prenosni računalniki:
– cena: 60%,

– garancijski rok: 10%,
– rok plačila: 10%,
– reference: 10%,
– usklajenost z obstoječo opremo:
10%.
15., 16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 51/1-99
Ob-7341
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Narodni muzej Slovenije, Prešernova
20, Ljubljana, 061/221-882.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Prešernova 20.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razstavna oprema razstave “Prebivalci na slovenskem ozemlju v
zgodnjem srednjem veku”.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 30. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20,
Ljubljana, tel. 061/126-40-98, faks
061/221-882.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 27. 7. 1999 med
9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50100-603-40087.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Narodni muzej Slovenije,
Prešernova 20, Ljubljana, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1999 ob
10. uri v čitalnici Narodnega muzeja Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila, veljavna do 1. 10. 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 izbranim ponudnikom 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.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Miro Vute, dipl. iur.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS dne
11, 6, 1999 pod št. 161/99, objava o izidu
pa v Uradnem listu RS dne 16. 7. 1999.
Narodni muzej Slovenije
Ob-7345
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel:
0601/26-144,
faks:
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTH - obrat Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrtalna garnitura.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 9. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo 20.000 SIT na žiro
račun
RTH,
d.o.o.,
Trbovlje
Št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 8. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar) Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po izdobavi opreme v skladu s ponudbo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki izdelajo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 1999 po
oddaji ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena opreme: do 35 točk,
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– rok dobave: do 10 točk,
– kompenzacije: do 5 točk,
– plačilni pogoji: do 30 točk,
– kompatibilnost z obstoječo opremo:
do 20 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: je možno dobiti pri Eriku Šlencu, tel.
0601/43-704 int. 138 v času razpisa vsak
dan od 12. do 14. ure.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
38 dne 21. 5. 1999 pod št. Ob-3936, objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 55 z
dne 9. 7. 1999.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-7346
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje, Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta 11 a, 1420 Trbovlje, faks:
0601/27-592.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Savinjska cesta 11 a,
1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) dobava vodovodnega materiala
za vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture,
B) dobava nafte in naftnih derivatov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi dobavo razpisanega
blaga v celoti ali po posameznih sklopih (A,
B), vendar ne v variantnih predlogih.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 7,000.000 SIT,
B) 15,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo podjetja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 27. 7. 1999 do 13.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT za posamezni sklop,
gotovinsko na blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazilom na ŽR št. 52700-601-11576
pri APP podružnica Trbovlje, z navedbo predmeta in št. javnega razpisa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 7. 1999, do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo podjetja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999, ob 12. uri v sejni sobi na

sedežu družbe: Savinjska cesta 11 a, Trbovlje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora
biti 31. 8. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po delnih ali mesečnih dobavah. Avansi niso možni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev kupoprodajne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za oddajo ponudb: 30. 7. 1999 do 10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): so
navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Javno podjetje Komunala Trbovlje
Ob-7406
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, 061/175-2880.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTV Center Ljubljana, Kolodvorska 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebna, skupna in požarnovarnostna varovalna oprema po naslednjih blagovnih skupinah:
I. blagovna skupina: osebna varovalna
oprema,
II. blagovna skupina: skupna varovalna
oprema,
III. blagovna skupina: opremo za požarno varstvo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje tudi samo za naročilo vsake posamezne blagovne skupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. blagovna skupina: 6,000.000 SIT,
II. blagovna skupina: 2,500.000 SIT,
III. blagovna skupina: 1,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v teku 12 mesecev po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Čufarjeva 7,
1550 Ljubljana, pri Jožetu Fekonji (tel.
175-21-93, faks 175-21-86).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 13. 7. 1999 do
16. 7. 1999 med 10. in 12. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu (175-21-86)
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski na račun št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51, z oznako predmeta naročila (oznako in številko javnega razpisa).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti najkasneje do 13. ure, dne 1. 9. 1999,
v vložišče RTV Slovenija, Čufarjeva 2.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: vložišče RTV Slovenija, Čufarjeva 2, 1550 Ljubljana. Ponudbo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti, ki mora biti vidno označena z napisom “Ne odpiraj - ponudba javni razpis št. 073 - osebna,
skupna in požarnovarnostna varovalna oprema” ter naslovom pošiljatelja, označenim na
hrbtni strani ovojnice.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999, ob 12. uri, v sobi 52/V v
prostorih RTV Centra, Kolodvorska 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v višini 1,000.000 SIT za celotno ponujeno opremo (oziroma za I. blagovno skupino v višini 600.000 SIT; za II. blagovno
skupino v višini 250.000 SIT; za III. blagovno skupino v višini 200.000 SIT). Garancija
mora veljati do 15. 10. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z določili razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti področja v katerega spada izvedba javnega razpisa,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje
tahničnih
pogojev,
ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled in druge
zahteve, določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ekonomska cena,
– plačilni pogoji,
– prilagajanje potreb naročnika,
– kakovost materialov in izvedbe,
– reference,
– druga merila določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: RTV Slovenija, Služba varstva pri delu,
Čufarjeva 2, pri Vladimirju Jagarincu ali Branetu Vidicu, tel. 175-43-01, 175-20-12,
faks 175-43-13.
16., 17.
JZ RTV Slovenija
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Št. 241/99
Ob-7407
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Hrastnik, p.o., Novi
dom 11, Hrastnik, tel 0601/44-006, faks
0601/43-434.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 50. člen.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Hrastnik, p.o., Novi dom 11, Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup zdravil skupine D:
a) skupina: material za nego rane,
ostali sanitetni, zavojni in šivalni material,
razkužila in dezinficienti, ostali medicinsko
potrošni material,
b) skupina: laboratorijski material,
c) skupina: zobozdravstveni material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko konkurira za dobavo blaga v
celoti ali na posamezno skupino.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
a) skupina: 4,000.000 SIT,
b) skupina: 3,500.000 SIT,
c) skupina: 2,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava bo tekla kontinuirano 12 mesecev, začetek 1. 10. 1999, zaključek 30. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Hrastnik, p.o., Novi dom
11, Hrastnik, Melita Žarn Tahirovič, od 8.
do 13. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 18. 8. 1999 do 13.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT s potrjenim virmanom na ŽR Zdravstvenega doma Hrastnik, p.o., 52710-603-40601, po enodnevni predhodni najavi po faksu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Hrastnik,
p.o., Novi dom 11, 1430 Hrastnik.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj - Za
javni razpis” s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta in skupine naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 9. 1999 ob 12. uri, v Zdravstvenem domu Hrastnik, p.o., Novi dom 11, Hrastnik,
sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% od razpisane
vrednosti, s trajanjem veljavnosti do
30. 11. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji so navedeni 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji,
– ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije samo v pisni obliki
se dobijo na naslovu kot pod 1. točko, do
10 dni pred iztekom roka, ki je določen za
predložitev ponudb.
16., 17.
Zdravstveni dom Hrastnik
Ob-7408
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tolmin, Ul. padlih borcev 1b,
5220 Tolmin.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ulica padlih borcev
1, Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvena oprema za
upravo Občine Tolmin skladno s popisom iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo se oddaja v celoti, naročilo po delih ni
predvideno.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30.
september 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kozorog biro, d.o.o., Petra Skalarja 2, Tolmin.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je moč zahtevati v roku 6 dni od objave
tega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je moč
zahtevati na podlagi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije v vrednosti 15.000 SIT na
ŽR Občine Tolmin št. 52030-630-7108.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo ponudniki predložiti v roku 15 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS, do 12. ure. Če
15. dan ni delovnik, je treba ponudbe predložiti prvi delovni dan po preteku petnajstdnevnega roka.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kozorog biro, d.o.o., Petra
Skalarja 2, 5220 Tolmin.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan izteka roka za
oddajo ponudb ob 13. uri v prostorih Občine Tolmin, Ul. padlih borcev 1b.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti skladno z Navodilom o
vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti najmanj status samostojnega podjetnika.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: splošne informacije daje tajnik Občine
Tolmin - Miran Drole (tel. 065/81-001), informacije o razpisani opremi pa Fedja Klavora (tel. 041/735-940).
16., 17.
Občina Tolmin
Ob-7409
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Koper, d.o.o.,-s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks: 066/32-044.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos mini rovokopač;
tehnične karakteristike vozila:
– dolžina stroja: z obema orodjema od
ca. 3400 mm do 3900 mm,
– širina stroja: ca. 1600 mm,
– delovna teža: ca. 3200 kg,
– vodno hlajen Diesel motor EURO II.
Moči do 50 km,
– pogon na gumijastih kolesih,
– hitra spojka za menjavo orodij,
– sprednja nakladalna žlica,
– zadnja kopalna roka.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: nabavlja se 1 delovni stroj, ki tvori en sklop.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
navede ponudnik v ponudbi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 30. 7. 1999 za
11.900 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek je potrebno virmansko nakazati na žiro račun Komunale Koper, d.o.o.-s.r.l. na številko
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 8. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe:
Komunala
Koper,
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d.o.o.-s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “ponudba - ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 1999
ob 11. uri na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., upravna stavba - sejna soba,
odpiranje vodi Miroslav Birsa, inž. str., Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih del (velja za izbranega ponudnika),
– garancija za vrnitev predplačila (velja
za izbranega ponudnika).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z nosilcem ponudbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
b) dokazilo, da ni v postopku prisilne
poravnave, v stečaju ali likvidacijskem postopku,
c) potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev,
d) zagotovilo rednega servisiranja.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 3. 9. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju bodo kot merila upoštevana cena in druga merila, ne bodo pa upoštevane
preference za domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod št. 1.
16., 17.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 11/2-124/99
Ob-7410
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: (061) 133-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za nadzor signalizacije številka 7.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
100,000.000 SIT.
(d)

4. Datum dobave, če je predvideno:
23. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
26. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba
300, telefon 134-45-31.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka za
oddajo ponudb vsak delovni dan od 8. do
14., razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
30.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika. Plačilo se izvrši na žiro
račun št.: 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 23. 8. 1999 do vključno 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 24. 8. 1999 v 8.
nadstropju, soba št. 801, poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri. Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 3,000.000 SIT
– 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 izstavitve računa. Datum izstavitve
računa je datum dobave.
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):
1. Vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno in najugodnejšimi popusti dobi 70 točk,
– ostali pa glede na procentualno odstopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj
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2. Reference ponudnika
– ponudnik z najboljšimi referencami
dobi 6 točk,
– drugi ponudnik po vrsti dobi 4
točke,
– tretji ponudnik po vrsti dobi 2 točki.
3. Vzdrževanje oziroma poprojektna
podpora:
– ponudnik z najboljšo poprojektno
podporo dobi 9 točk,
– drugi po vrsti dobi 6 točk,
– tretji po vrsti dobi 3 točke.
4. Kakovost in celovitost tehnične rešitve
– ponudnik z najboljšo rešitvijo dobi
14 točk,
– drugi po vrsti dobi 8 točk,
– tretji po vrsti dobi 4 točke.
5. Certifikati, atesti in dovoljenja 1
točka.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-7411
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: (061) 133-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup avtomatov za prodajo telefonskih kartic.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
23. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
22. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko v 3. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka za
oddajo ponudb vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika. Plačilo se izvrši na žiro
račun št.: 50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 16. 8. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, 3. nadstropje
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 17. 8. 1999 v
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sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri. Na odpiranje so vabljeni
vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 2,5 mio SIT,
– 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 in 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 ponudbo po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom:
– ponudnik z najnižjo ceno in najugodnejšimi popusti dobi 70 točk,
– ostali pa glede na procentualno odstopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj.
2. Vzdrževanje
– ponudnik, ki ob večjih okvarah, ali
uničenju avtomatov za prodajo telefonskih
kartic, zagotovi nadomestne avtomate, ali
potrebne rezervne dele v času, krajšem od
72 ur dobi 10 točk.
3. Reference ponudnika (št. prodanih
avtomatov za prodajo telefonskih kartic)
– ponudnik z nad 200 prodanimi avtomati za prodajo telefonskih kartic dobi 8
točk,
– ponudnik z do 200 prodanimi avtomati za prodajo telefonskih kartic dobi 4
točke,
4. Kakovost:
– ponudnik, ki predloži izjavo, da dosedaj ni imel reklamacij dobi 5 točk,
5. Opcije:
– ponudnik, ki zagotavlja vse predlagane opcije dobi 6 točk,
– ostali ponudniki dobijo za vsako opcijo 1 točko,
6. Certifikati 1 točka.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-7412
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:
1. Sklop 1 – cevovod za glavno črpališče
a) cev 100 PT 273 X 11 - 6000,
b) cev 64 PT 267 X 8 - 6000,
c) obešala,
d) cevni loki in T kosi,
e) ostala oprema (tesnila, vijaki, matice, vijačni prirobnični spoji...),
f) rezervoar kzč 1 s plovnim nivojskim
stikalom (Exi - zaščita).
2. Sklop 2:
a) žerjav mostni z žerjavno progo
(dolžine L=40 m, razpon 3800 mm, nosilnost 100 kN) - vsi pogoni so mehanski.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo posameznega sklopa ali celote.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
75,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– Sklop 1: 66,000.000 SIT,
– Sklop 2: 9,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 10
do 12 tednov po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strojna dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Partizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, telefon 063/853-312 - 1651, faks:
063/863-041, E-mail Miran.Luzar@RLV.SI
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 19. do 22. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik Velenje, d.d., žiro
račun štev. 52800-601-23430-virman.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje,
d.d., Zdenko Lah, dipl. inž. el.; tajništvo g.
Lah - a, Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 240.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 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: določena 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
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(samo pisne) se dobijo na naslovu naročnika, navedenim pod 6. točko.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Ob-7413
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, št. telefaksa
061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: vse organizacijske
enote Ministrstva za obrambo po Republiki
Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: količine so razvidne v razpisni dokumentaciji.
1. skupina: čistilna sredstva za ročno
čiščenje, pranje in vzdrževanje zunanje
in notranje opreme vozil; ca. 1,000.000
SIT.
2. skupina: različni pripomočki pri
čiščenju (potrošna in drobna orodja): ca.
19,000.000 SIT.
3. skupina: higienski in tehnični
papir:
A) za uporabnike na lokaciji Kardeljeva
ploščad (obvezno servisiranje in postavitev
papirja): ca. 10,000.000 SIT,
B) za vse ostale uporabnike: ca.
40,000.000 SIT.
4. skupina: PVC vrečke ca. 1,000.000
SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko predložijo ponudbe za posamezno skupino javnega naročila ali na vse
skupine pri 3. skupini se lahko prijavijo tudi
na posamezno podskupino A ali B.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
71,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: razvidno iz točke 3.b).
4. Datum dobave, če je predvideno:
sukcesivno, v roku 7 dni od konkretnega
naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel. 171-25-85, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 80A/98), na račun št.
50100-637-55216.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 8. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba javni
razpis MORS BO 80A/98 - Čistila”.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv v višini 2% od razpisane vrednosti skupin(e) javnega naročila, na
katere se ponudnik prijavlja, veljavna 120
dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo zagotovil
plačilo v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da ima čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON 1, večje od razpisane vrednosti skupine na katero
se prijavlja,
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane pod
zap. št. 11, obrazca BON 3, večje od razpisane vrednosti skupine na katero se prijavlja,
– prihodke od prodaje, izkazane v davčni napovedi večje od razpisane vrednosti
skupine na katero se prijavlja,
– da zagotavlja fiksne cene za ves čas
veljavnosti javnega razpisa,
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine na katero se prijavlja,
– da nudi dostavo na vse lokacije po
Republiki Sloveniji,
– da zagotavlja zahtevan dobavni rok.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 16. 8. 1999
do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo interesenti
le v pisni obliki na naslovu pod 1. točko.
16.
17. Prvi delno neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen dne 29. 1. 1999
pod št. 404-08-1/99, Ob-608.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7414
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, št. faksa:
062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: orodje in mehanizacija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega

blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje tudi za naročilo
po skupinah. Specifikacije znotraj skupin
so razvidne iz razpisne dokumentacije: skupina 1) Plezalni pribor; skupina 2) Klešče;
skupina 3) Vrtalni stroji; skupina 4) Brusilni
stroji; skupina 5) Agregati; skupina 6) Vibracijske naprave; skupina 7) Fototehnika; skupina 8) Kosilnice; skupina 9) Košare in rovokopač. Ponudnik mora ponuditi skupino v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
64,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: skupina 1) plezalni pribor: 12,500.000 SIT; skupina 2) klešče: 5,000.000 SIT; skupina 3)
vrtalni stroji: 9,300.000 SIT; skupina 4) Brusilni stroji: 4,500.000 SIT; skupina 5) Agregati: 16,500.000 SIT; skupina 6) Vibracijske naprave: 1,000.000 SIT; skupina 7)
fototehnika: 1,400.000 SIT; skupina 8) Kosilnice: 3,000.000 SIT, skupina 9) Košare
in rovokopač: 12,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v 1999 in 2000 letu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2 v vložišču
soba 114 prvo nadstorpje, naslednji dan po
objavi v Ur. listu RS.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v višini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 40 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 8. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj-Ponudba-Javni razpis-Orodje in mehanizacija”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Navedena
mora biti tudi številka objave v Uradnem
listu RS in predmet javnega razpisa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114 prvo
nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25.8. 1999 ob
13. uri v prostorih Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi: Milan
Nežmah dipl. org.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, v višini 5%
od ocenjene ali ponujene vrednosti javnega
naročila ali dela javnega naročila za katerega daje ponudbo. Veljavnost bančne garancije: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s potrebnimi avtorskimi pravicami.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 25. 8. 1999
do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
reference; plačilni pogoj; odzivnost; kvaliteta.
Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: poda jih kontaktna oseba naročnika;
Jože Orožim-tel: 062/22-00-142, do
20. 8. 1999 od 8. do 11. ure vsak delovnik. Revizija postopka pri posamezni skupini razpisanega blaga ne zadrži izvršitve
sklepa pri ostalih skupinah blaga.
16., 17.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-7415
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
URSZR, Roje, Ljubljana-Šentvid.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: mize in stoli zložljive, terenske, ter šotor RKB, dekontaminacijski, samonapihljiv.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo na posamezno skupino, ki je razvidna iz opisa predmeta javnega naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 18
mio SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ca. mize in stoli, zložljive, terenske 9 mio SIT,
šotor RKB, dekontaminacijski, samonapihljiv, 9 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje 90 dni od podpisa pogodbe!
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 13. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 34/99), na žiro račun št.
50100-637-55216.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 8. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj, ponudba BO 34/99 za dobavo miz in stolov, ter šotora RKB”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 9. uri, v prostorih MORS
ULO, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v vrednosti 10%
od ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od
dneva odpiranja.
10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 16. 8. 1999
od 12.01 ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponderji za mize in stole: cena 1,00; ponder za
šotor RKB cena 0,60 in izpolnitev tehničnih
zahtev 0,40.
15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7561
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, 2000 Maribor, faks 062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Vetrinjska ul.2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: napetostni nivoji – oprema od 0,4 kV do 110 kV, primarna in
sekundarna oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo po naslednjih skupinah: specifikacije znotraj skupin so
razvidne iz razpisne dokumentacije:
1. tripolni zbiralniški ločilnik,
2. kombinirani merilni transformator,
3. polimerni odvodnik prenapetosti,
4. RTP 110/20 kV,
5. RTP 35/20 kV,
6. TTP 10/0,4kV TP 3,
7. TTP 10/0,4 TP 292,
8. TTP 10/0,4 TP 19,
9. TTP 20/0,4 kV.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. tripolni
zbiralniški
ločilnik:
4,000.000 SIT,
2. kombinirani merilni transformator:
11,000.000 SIT,
3. polimerni odvodnik prenapetosti:
2,000.000 SIT,
4. RTP 110/20 kV: 12,500.000 SIT,
5. RTP 35/20 kV: 9,000.000 SIT,
6. TTP 10/0,4 kV TP3,
7. TTP 10/0,4 TP 292,
8. TTP 10/0,4 TP 19,
9. TTP 20/0,4 kV.

4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v 1999. letu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Elektro Maribor,
Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114, prvo
nadstropje, naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
(b) Datum. do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 20. 8. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v višini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 30 dni.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 8. 1999 do 12. ure.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – Primarna in
sekundarna oprema”.
Ponudbe morajo biti zapečatene. Navedena mora biti tudi številka objave v Uradnem listu RS in predmet javnega razpisa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1999 ob
13. uri v prostorih Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor, odpiranje vodi Milan Nežmah, dipl. org.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od ocenjene vrednosti javnega
naročila ali dela javnega naročila, za katerega daje ponudbo. Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s potrebnimi avtorskimi pravicami.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbe: do 26. 8. 1999, do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, garancijski rok, plačilni pogoji,
odzivnost, kakovost.

Stran

3744 / Št. 56-57 / 16. 7. 1999

Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: poda jih kontaktna oseba naročnika,
Zvonko Mezga, dipl. inž. el., tel.
062/22-00-131, do 20. 8. 1999, od 8. do
11. ure, vsak delovnik.
Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.
16., 17.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 1805/99
Ob-7570
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: RTP Žale.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava celic za 10 (20) kV
stikališče v RTP Žale:
– odvodne (kabelske) celice-opremljene
– 26 kosov,
– odvodne (kabelske) celice-neopremljene – 6 kosov,
– vzdolžne celice – 4 kosi,
– transformatorske celice – 4 kosi,
– dovodne in merilne celice za TR-kletne dovodne TR celice – 2 kosa,
– SN oprema celice za priključitev lastne rabe Tr 1 Lp in Tr 2 Lp – kletne celice –
2 kosa.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo le popolne ponudbe, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost razpisa je 130,000.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.
4. Datum dobave, če je predvideno: ponudnik mora ponuditi najkrajši dobavni rok
od podpisa pogodbe. Predvideni rok za dobavo je:
– 2. november 1999 za dobavo 20 celic
št. = K21 do K40, vključno s pripadajočimi
kletnimi celicami,
– 10. januar 2000 za končno dobavo
20 celic št. = K01 do K20 s pripadajočimi
kletnimi celicami.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je januar 2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 23. 7. 1999 do
14. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
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razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 16. 8. 1999 do 14.
ure, ponudbe, oddane po tem roku, ne bodo upoštevane.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - ponudba za dobavo
celic za 10 (20) kV stikališče v RTP Žale Ne odpiraj! “.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1999, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane porabljene električne energije brez stroškov kompenzacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– BON 1, BON 2, ne starejša od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je veljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za dobavo celic za 10 ali 20 kV stikališča Elektro
Ljubljani,

– reference proizvajalca 10 (20) kV celic, ki se že uporabljajo v Elektro Ljubljani.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 6. 8. 1999.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni bil objavljen.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 830/99
Ob-7741
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 39, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: grand espace 2,0 16V –
1 kom, renault kangoo express RN 1,4 –
1 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
pogodbi.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan” – vložišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
8. do 12. ure do 23. 7. 1999, na podlagi
dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50101-603-50272 ali na blagajni IJS z oznako “avtomobili”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan”, vložišče instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8.1999 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 11. 10. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 10. 1999.
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena (naročnik ni dolžan
oddati naročila ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno),
– dodatni popust,
– plačilni pogoji,
– ugodnosti servisnih storitev,
– garancijski rok,
– reference.
15., 16., 17.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana
Št. 280/99
Ob-7742
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto,
068/322-116.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandijska c. 4 in enote, navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža računalniške opreme v skladu z razpisno dokumentacijo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delna ponudba ni možna.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c.
4, tajništvo, kontaktna oseba Jelka Fajdiga,
8000 Novo mesto.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 7. 1999 med 10.
in 12. uro, po enodnevni najavi po telefaksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 15.000 SIT na ŽR
52100-603-30715 s pripisom “Javni razpis za računalniško opremo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 8. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, 8000 Novo
mesto, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba
za računalniško opremo – Ne odpiraj”, z
navedbo številke Uradnega lista RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 1999 ob 9. uri, Zdravstveni dom Novo
mesto, Kandijska c.4, Novo mesto, sejna
soba/III.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti z veljavnostjo do podpisa
pogodbe oziroma do 6. 9. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeno 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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do 26. 7. 1999 do 12.
ure.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 10. 4. 1999 pod št.
160/99-2.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 113/99
Ob-7780
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Zavod Tivoli, Celovška 25, 1000
Ljubljana, faks 061/316-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: Dvorana Tivoli, Celovška 25, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dvoranski stoli.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga,za katere dele oziroma skupine: ne oddaja v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 33,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava med 1.9. in 30. 9. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave 30. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. 7. 1999
do 6. 8. 1999, med 9. in 12. uro, po predhodni najavi, kontaktna oseba je Drago Banovič, tel. 131-51-55.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 45.000 SIT na račun
Zavod
Tivoli,
št.
žiro
računa
50104-603-52326, s pripisom ‘’Zavod Tivoli - oprema velike dvorane’’.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Tivoli, Celovška 25,
1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom: ‘’Ponudba velika dvorana Tivoli - JR-3T-99 - Ne odpiraj’’.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1999 ob
10. uri v prostorih zavoda Tivoli, Celovška
25, Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti za resnost ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so detaljno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: navedena v
razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev in sposobnosti,
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (16. 8. 1999 do 10. ure).
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, reference, finančna stabilnost, kapacitete in finančne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da sklene pogodbo v zmanjšanem obsegu ali ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
16.,17.
Zavod Tivoli
Ob-7798
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: GIZ Podjetnost, Sekcija Ortopedistov, 1000 Ljubljana, Podmilščakova 28/a.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): informativni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika.
3. (a) Kraj dobave: fco posamezni pogodbeni dobavitelj ZZZS, po dogovoru.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ortopedski, tehnični pripomočki in sanitetni materiali.
Potencialni kupci: več kot 50 pogodbenih dobaviteljev ZZZS na celotnem teritoriju
RS, članov Sekcije Ortopedistov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: blago lahko ponudniki ponudijo v celoti, po
skupinah ali za posamezni izdelek.
(č), (d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: GIZ
Podjetnost, Sekcija Ortopedistov, 1000
Ljubljana, Podmilščakova 28/a.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 7 dni po objavi v Uradnem listu RS, med 9. in 11. uro na zgornjem naslovu ali po dogovoru po pošti na
podlagi dokazila o vplačanem znesku za
dvig razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: plačilo za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR 50102-601-194941, s
pripisom GIZ Podjetnost – za razpis.
Datum zaključka zbiranja ponudb: 21 dni
po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: zapečatene kuverte z
vidno oznako: Ponudba za Ortopediste –
Ne odpiraj!, morajo biti v objavljenem roku
poslane ali oddane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: GIZ Podjetnost, Sekcija Ortopedistov, Podmilščakova 28/a, 1000
Ljubljana.
8., 9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izdelki iz ponudb morajo glede kakovosti ustrezati evropskim standardom o kvaliteri (CE-certifikati).
11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): končna cena, plačilni pogoji, dobavni rok, garancije za ponujeno blago, kakovost ponujenega programa in reference ponudnika.
15., 16., 17.
GIZ Podjetnost, Sekcija Ortopedistov

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

Popravek
Št. 5-3/149161-99
Ob-7657
V javnem razpisu za novogradnjo objekta pošte, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5447, se
9. točka popravi in se pravilno glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 1999 ob 11. uri.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-7758
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del brez omejitev - rekonstrukcija križišča na cesti
R1-220/1334, Brežice (Intermarket) in
L 2249, objavljenem v Uradnem listu št.
51-53 z dne 2. 7. 1999 (Ob-6140), se 6.(a)
točka popravi in se pravilno glasi:
6.(a) Čas izvedbe: najkasneje do
25. 10. 1999.
Direkcija RS za ceste
Št. 34401-16/99
Ob-7447
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275
Škocjan, telefon/faks: 068/76-310.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Škocjan.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdr-
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ževanje, varstvo in obnova lokalnih
makadamskih in asfaltnih cest in javnih poti na območju Občine Škocjan v
letu 1999. Orientacijska vrednost je:
29,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) (b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisano varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v štirih mesecih od podpisa pogodbe
oziroma najkasneje do izteka koledarskega
leta.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati v roku 10 dni od
objave tega razpisa in sicer pri upravi Občine Škocjan v času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki nakažejo z virmanskim nalogom na ŽR Občine Škocjan,
št. 52100-630-40136 z namenom nakazila
– javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škocjan, Škocjan
67 8275 Škocjan.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis: vzdrževanje, varstvo in obnova lokalnih cest in javnih poti”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9. 8.
1999, ob 8. uri na sedežu Občine Škocjan.
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% in mora biti veljavna 60 dni po izteku
razpisnega roka.
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: pisna pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri županu Občine
Škocjan, telefon: 068/76-310.
17., 18.
Občina Škocjan

Št. 351/12/99
Ob-7451
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, po pooblastilu Slovenskih železnic,
d.d., Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Laško, naselje Debro.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost celote: rekonstrukcija
podvoza in ostale infrastrukture pod železniško progo v Debru pri Laškem, rekonstrukcija ceste, konstrukcija, SVTK naprave, TK vodi, elektroenergetski vodi, javna razsvetljava, rekonstrukcija vodovoda.
Ocenjena vrednost vseh del: 135 mio SIT.
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo oddelka za investicije in prostor.
(b) Dvig razpisne dokumentacije je možen do vključno ponedeljka, 26. julija 1999
do 12. ure.
(c) Razpisna dokumentacija je na razpolago za 15.000 SIT; plačilo po položnici ali
na blagajni Občine Laško na račun št.
50710-630-10131.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. avgusta 1999
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za investicije in prostor, Občina Laško, Mestna ulica
2, Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. avgusta 1999 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Laško.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se bodo vršila po izstavljenih
situacijah v roku 60–90 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: 20. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na oddelku za investicije in prostor, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel.: 731-122, med 10. in
12. uro, do 10. 8. 1999.
Občina Laško
Št. 403-415/98
Ob-7516
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Brežice, kont. oseba Anica
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Hribar, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/600-052, soba
št. 39.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: ob novi Srednji ekonomski šoli v Brežicah.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja atletske steze in ostalih atletskih naprav.
Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna oddaja ponudb v dveh sklopih: 1. le za gradbena dela, 2. le za atletske naprave, 3. ali za celoto.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek 25. 8.
1999, dokončanje 25. 10. 1999, čas izvedbe 2 meseca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Brežice, Oddelek za splošno pravne
zadeve in družbene dejavnosti, kont. oseba
Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, 040-201-890,
faks 0608/600-052.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 8. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Brežice, sprejemna pisarna občine, Cesta prvih borcev
18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/600-052.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999, do 10. ure, sejna soba Občine Brežice.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.
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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
13. 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 1999 od
12. ure dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Občina Brežice
Št. 0048-308/64-99
Ob-7519
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: izobraževalni center
Tacen.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: odvodnjavanje parka v Izobraževalnem centru
Organov za notranje zadeve v Tacnu.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša 15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila v celoti.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 45 koledarskih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za fiance,
plan in investicije, Oddelek za investicije in
javna naročila Cankarjeva ul. 4, Ljubljana, v
tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna
oseba: Jani Topolovec, tel. 061/172-4743.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od 12.
do 14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
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: 4.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 308-64-99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 1999, ob 9. uri, Visoka policijskovarnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani ponudnika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o odvodnjavanju parka v Izobraževalnem centru Organov za notranje zadeve v Tacnu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 140 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference kadrov ter reference ponudnika s področja JN
in morebitnega podizvajalca.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo za ceno je 35 točk, za finančno stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
s področja JN in morebitnega podizvajalca
je 4 točke.
16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048-308/63-99
Ob-7522
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno obrtniška dela na Policijski postaji
Ptuj obsegajo naslednja dela:
A) gradbena dela,
B) obrtniška dela,
C) drenažna dela,
D) izdelava projektne dokumentacije.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša: 40,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila v celoti, torej vse sklope (A; B, C, D) v
kompletu. Ponudniki se ne morejo prijaviti
za izvajanje del le iz posameznega sklopa.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: objekt je namenjen za poslovne prostore Policijske postaje Ptuj.
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 90 koledarskih dni.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Franci Hrabar, tel.
061/172-4904.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.
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: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko,
številka
računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-63-99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999, ob 9. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani ponudnika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme situacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbeno obrtniških del, v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 150 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference kadrov ter reference ponudnika s področja JN
in morebitnega podizvajalca.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo za ceno je 35 točk, za finančno stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
s področja JN in morebitnega podizvajalca
je 4 točke.
16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Ob-7523
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/29-14822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Zidani Most–Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
a1) sanacija podpornega zidu od km
543+795 do km 544+187 (Kresnice–
Laze) železniške proge Zidani Most–
Ljubljana.
Ocenjena vrednost del je 46 mio SIT.
a2) sanacija podpornega zidu v km
540+000 (Litija–Kresnice), žel. proge
Zidani Most–Ljubljana.
Ocenjena vrednost del je 72 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbe za oba ali pa za posamezen del
razpisa pod točko 4a.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe del je:
6.1. 2 meseca,
6.2. 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura – Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore, univ.
dipl. inž. grad. tel. 061/29-14-592.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 45.000
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 17. 8. 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 17. 8. 1999 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic (steklena dvorana).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti poudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti, rok za varščino ponudbe poteče 30 dni po izteku roka
veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala na
podlagi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic,
d.d., iz naslova posojil (Ur. l. RS, št. 31/99),

v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– nižja ponudbena cena – 40%,
– boljše reference ponudnika in eventualnih podizvajalcev – 30%,
– krajši rok dokončanja del – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Ireni
Zore.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 4. 6. 1999 pod št.
Ob-4600.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 1974/99
Ob-7524
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.:
068/321-514, telefaks: 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dvor - Koti.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– rekonstrukcija vodovoda Dvor - Koti; I. faza.
– Ocenjena vrednost javnega naročila:
20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: prečetek del:
1. 10. 1999, konec del: 30. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Karolina Čerček.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR. JR Komunala Novo mesto,
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Javni razpis za rekonstrukcijo vodovoda
Dvor - Koti; I. faza”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 8. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne oblike skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 19. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomsko najugodnejša ponudba; ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva.
16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 1972/99
Ob-7525
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.:
068/321-514, telefaks: 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Smolenja vas (Mali
Slatnik).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– Izgradnja kanalizacije Smolenja
vas - kanal 1.
– Ocenjena vrednost javnega naročila:
10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 10. 1999, konec del: 30. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba: Karolina
Čerček.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 10.000
SIT na ŽR. JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Javni razpis za izgradnjo kanalizacije Smolenja vas - kanal 1”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 8. 1999 ob 10. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnot ponudbe v višini
5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 19. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomsko najugodnejša ponudba; ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva.
16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 24/99
Ob-7555
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših Lendava, Naselje prekmurske brigade 4/a, 9220 Lendava, tel.
069/78-236; faks 069/78-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dom starejših Lendava, Naselje prekmurske brigade 4/a, Lendava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: GOI pri
nadgradnji Doma starejših Lendava - II.
faza, 60,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
oktober 1999, dokončanje del november
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših Lendava, Naselje prekmurske brigade 4/a, Lendava, kontaktna oseba, Angela Hozjan, telefon: 069/78-236.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših Lendava, Naselje prekmurske brigade 4/a, 9220 Lendava.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba-ne odpiraj” s
številko objave tega javnega razpisa in navedbo predmeta naročila, in sicer “Javni razpis - GOI pri nadgradnji Doma starejših Lendava - II. faza.”
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1999 ob
12. uri v prostorih Doma starejših Lendava,
Naselje prekmurske brigade 4/a.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: so detaljno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (16. 8. 1999 do 12. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji: izhodišča pa bodo: ponujena cena, garancije, rok izgradnje in reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo samo s potrdilom o plačilu
30.000 SIT na ŽR 51920-603-32218,
Dom starejših Lendava.
17., 18.
Dom starejših Lendava
Št. 130/99
Ob-7558
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, št.
telefaksa: 062/653-202.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: naselje Vukovje v
občini Pesnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova - asfaltiranje lokalne ceste št.
310040, Pernica - Spodnji Jakobski Dol,
II. faza, od km 2,765 do km 4,560. Ocenjena vrednost razpisanih del ca.
27,530.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: obnova ni predvidena
po sklopih.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso predvidene.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ponudi izključno razpisano varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 9. 1999 in dokončanje del 31. 10.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri
Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
občinske uprave občine Pesnica, od 16. 7.
1999 do 30. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom proti plačilu 1.500 SIT
na žiro račun občine Pesnica, št.
51800-630-25531.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 6. 8. 1999 do 12. ure. Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do navedenega roka na spodnji naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1999 ob
13. uri na naslovu: Občina Pesnica - sejna
soba (klet), Pesnica pri Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru.
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% vrednosti razpisanih del. Trajanje
veljavnosti zavarovanja do 15. 9. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanja: v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS,
št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 8. 1999 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, kont.
oseba Vilko Fartely, telefon 062/653-202,
od 8. do 9. ure.
17., 18.
Občina Pesnica
Št. 301/2-3/99
Ob-7556
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora, tel.
064/881-846, faks 064/881-350.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Podkoren.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija in asfaltiranje lokalne ceste
skozi Podkoren - IV. faza (P41 do P60) 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 30. 8. 1999, dokončanje najkasneje 30. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a,
4280 Kranjska Gora, kontaktna oseba Jože Brudar, tel. 064/881-846, faks
064/881-350.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 7. 1999
do 5. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na ŽR Občine Kranjska
Gora št. 51530-630-50246, s pripisom:
“razpisna dokumentacija za Podkoren.”
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. 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:
9. 8. 1999 ob 12.15 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 dokumentacijo
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 9. 8. 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 Jožetom Brudarjem, tel. 064/881-846,
faks 064/881-350.
17. , 18.
Občina Kranjska Gora
Ob-7571
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna
skupnost Trebelno, tel. 068/499-270, kontaktna oseba Anton Cvetan, v času od 7. do
15. ure.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za oddajo gradbenih del.
3. Kraj izvedbe del: Trebelno.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gre za
gradnjo na ključ, zato se posamezni deli ne
bodo oddajali posamično.
– izgradnja mrliške vežice na Trebelnem, pridobitev uporabnih dovoljenj za
objekte, izročitev objektov naročniku ključ v roke.
– vrednost naročila je: 15,000.000 SIT
za celoto.
b), c)
5. a) Navedba, kjer je potrebna sprejemljivost ali nesprejemljivost variant: ne.
b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: začetek takoj po podpisu pogodbe, dokončanje junij 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Krajevna skupnost Trebelno, Trebelno 12, 8231
Trebelno - kontaktna oseba Anton Cvetan,
tel: 068/499-270, 0609/616-350.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 8. 1999 do 10. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na račun
št. 52120-645-52144 - Krajevna skupnost
Trebelno, s pripisom “Izgradnja mrliške vežice“, v višini 10.000 SIT.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 8. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Krajevna skupnost Trebelno, Anton Cvetan, Trebelno 12, tel.
068/499 -270 ali 0609/616-350.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba gradnja mrliške vežice Trebelno - Ne odpiraj“ in številko objave v Uradnem listu ter oznako ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 8. 1999
ob 15. uri na naslovu Krajevna skupnost
Trebelno, Trebelno 12, Trebelno.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila so detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev: naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno - poslovno
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok izdelave, reference in ostale ugodnosti (krediti, popusti).
16. Druge informacije o naročilu: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventuelno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
Krajevna skupnost
Trebelno
Ob-7572
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks 063/743-446.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vrbno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
kanalizacije v naselju Vrbno, v ocenjeni
vrednosti na 22,000.000 SIT za celotna
razpisana dela. Naročnik lahko odda dela
kot celoto ali posamezne sklope v skladu z
določili razpisne dokumentacije.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: pričetek del: september
1999, zaključek del: november 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur, kontaktna oseba: Marija Rataj, soba št.
49, tel. 063/743-546, faks 063/743-446.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava Občine Šentjur pri Celju.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8.1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, tajništvo urada župana, Mestni trg 10, soba št.
42, 3230 Šentjur.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 1999 ob 11. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ponudbene vrednosti del. Veljavnost 30 dni po
sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih 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 finančno-poslovne in tehnične sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po preteku roka, določenega za oddajo ponudb. V primeru da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
javnega naročila, Marijo Rataj, tel.
063/743- 546.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 002-03-8/1999-2108
Ob-7583
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/317-157.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: lokalne ceste v Mestni občini Novo mesto.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacije in preplastitve lokalnih cest na območju Mestne občine Novo mesto; ocenjena vrednost naročila: 28,000.000 SIT.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo
ponudbe le za sanacije in preplastitve lokalnih cest v celotnem obsegu, ki je predmet
tega razpisa.
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 5. 9. 1999 do
30. 9. 1999.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 1999,
med 11. in 13. uro.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10,000 SIT; virmansko na
račun št.: 52100-630-40115, Mestna občina Novo mesto, s pripisom: za sanacije in
preplastitve lokalnih cest.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 8. 1999 do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Sekretariat za komunalne zadeve, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi št. 67
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv. Veljavnost
garancije: 40 dni po izdaji sklepa o izbiri
najugodnejše ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudbe lahko predložijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži ponudba s strani
več izvajalcev skupaj, je potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik
pogodbe in kdo so njegovi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev (v
skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna osnovna
sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– ponudbena cena - 80%,
– plačilni pogoji - 20%.
16., 17.
Mestna občina Novo mesto
Št. 35205-41/98
Ob-7618
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, tel. 069/45-91-00, faks
069/45-91-01.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: naselje Puconci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacije v naselju Puconci – I.
faza in ureditev glavnih prometnic – I.
faza.
Ocenjena vrednost naročila znaša
270,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe.
7. (a), (b), (c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo ponudbe predložiti na naslov naročnika, najkasneje do 16. 8. 1999 do 11. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za kanalizacijo in prometnice“.
(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1999 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Puconci, Puconci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred odpiranjem predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu z določbami v pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik, ki mu bo
dodeljeno naročilo, bo sklenil z naročnikom
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 naj predložijo zahteve v skladu z
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Občina Puconci
Ob-7699
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, Šentrupert, tel.
068/40-006, faks 068/40-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: VVE pri OŠ Dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prizidek k vrtcu pri OŠ Dr. Pavla Lunačka
Šentrupert.
Ocenjena vrednost celote opravljenih del
20,000.000 SIT.
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(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:
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del:
15. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jože
Zupan, ravnatelj OŠ Dr. Pavla Lunačka, Šentrupert 57, Šentrupert, tel. 068/40-006,
faks 068/40-006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
30. 7. 1999, od 8. do 11. ure, v drugem
času pa po predhodni najavi po telefonu,
pri ravnatelju OŠ Dr. Pavla Lunačka, Jožetu Zupanu, Šentrupert 57, Šentrupert, tel.
068/40-006, faks 068/40-006. Na gornjem naslovu dobijo ponudniki tudi dodatne informacije, za katere morajo zaprositi
pisno najkasneje pet dni pred potekom roka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo le ob predložitvi potrdila o plačilu materialnih stroškov v višini
10.000 SIT na žiro račun OŠ Dr. Pavla Lunačka Šentrupert št. 52120-603-32078, s
pripisom” za razpisno dokumentacijo - vrtec
Šentrupert”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, Šentrupert. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj - ponudba
vrtec Šentrupert“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 8. 1999 ob 11. uri, v zbornici OŠ Dr.
Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57,
Šentrupert.
Upoštevane bodo le pravočasno prispele, popolne in pravilno opremljene ponudbe. Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, se morajo izkazati s pooblastilom.
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 10% ocenjene vrednosti 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). Rok trajanja garancije je enak roku
veljavnosti ponudbe to je 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
na podlagi zapisnika o prevzemu del naročnik poravna v roku 60 dni po izstavitvi
računa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
mora obvezno navesti v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposob-

nost: pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb, so navedene v razpisni dokumentaciji.
Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
– ponudbena cena: 40 točk,
– izvedbeni roki: 20 točk,
– garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale: 20 točk,
– reference ponudnika za tovrstna dela:
15 točk,
– dodatne ugodnosti ponudnika: 5 točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik. Najugodnejša ponudba je
tista, ki po vseh vrednotenjih doseže največje število točk.
16. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni
po javnem odpiranju ponudb. V roku 7 dni
od sprejetja sklepa bodo vsi ponudniki obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka
Šentrupert
Št. 127/99
Ob-7703
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
069/48-765, faks 069/38-502.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ivanci v Občini Moravske Toplice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: izgradnja mostu čez Ledavo v Ivancih, ocenjena vrednost 6,000.000 SIT.
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: dva meseca po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 069/48-765, faks
069/38-502, I. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
51900-630-76064, virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
069/48-765, faks 069/38-502.
9. Datum in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Urada
občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% bančna garancija na prvi poziv od ocenjene vrednosti z veljavnostjo do 31. 8.
1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi računov. Način plačevanja in roki bodo določeni
v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe skladno s projektantskimi predpisi in projektno dokumentacijo,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference na trgu,
– zmogljivost in opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti predana v zapečateni kuverti s pripisom predmeta javnega razpisa in številko objave v Uradnem listu RS.
Občina Moravske Toplice
Ob-7704
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, OE Ljubljana, Miklošičeva 24,
faks 061/13-12-154.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Mala ulica 3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev poslovnih prostorov na Mali ulici 3 –
gradbeno obrtniška, elektroinstalacijska
in strojnoinstalacijska dela.
Ocenjena
vrednost
naročila
148,000.000 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: okvirno 4 mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ZZZŠ OE Ljubljana, Miklošičeva 24, kon-
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taktna oseba Anton Kaplan, soba št. 134,
tel. 17-21-279, dokumentacijo lahko dvignete med 9. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, virmansko nakazilo in žiro račun 50101-609-10355.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 9. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje, OE Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana, soba št. 51-52 (vložišče). Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, oziroma z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999, ob 11. uri ZZZS, OE Ljubljana,
Miklošičeva 24, Ljubljana, sejna soba. Odpiranje vodi razpisna komisija. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju morajo predložiti pooblastilo o zastopanju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, plačljiva na prvi poziv, najmanj v višini 5% ocenjene vrednosti naročila, veljavne najmanj
do 15. 11. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, teža meril je: ponudbena cena
65%, rok izvedbe 25%, garancijski rok 5%,
reference 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je največ 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-7705
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Termoelektrarna Toplarna Ljubjana, Toplarniška 19, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: dozidava poslovno garažnega objekta ter do-

bava in montaža pohištvene opreme;
orientacijska vrednost 90,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja vseh del
skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek september 1999. Rok izvedbe od 3 do 6
mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana, Komercialno nabavni
sektor, soba št. 33, pričetek dvigovanja
20. 7. 1999, dvig vsak delovni dan od 8.
do 12. ure, tel. 1405-080.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na ŽR
naročnika št. 50103-601-16504 s pripisom
razpisna dok. - poslovno garažni objekt.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999 do 12. ure
ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana, komercialno nabavni sektor, soba št. 33.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 11. uri v sejni sobi naročnika.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
s trajanjem veljavnosti 75 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačeval po začasnih in končni
situaciji v roku 60 dni, podrobna opredelitev v razpisni dokumentaciji.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do 16. 8. 1999 do 12.
ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
ostala merila navedena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Ob-7706
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva 11,
Trebnje, tel. 068/44-046 faks 44-096.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Podružnična šola
Dobrnič.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija podstrešja na Podružnični šoli Dobrnič.
Ocenjena vrednost celote opravljenih del
25,000.000 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: takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del: 30. 9.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Štefan Kamin, ravnatelj OŠ Trebnje, Kidričeva
11, Trebnje, tel. 068/44-046, telefaks
068/44-096.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 30. 7.
1999, od 8. do 11. ure, v drugem času pa
po predhodni najavi po telefonu, pri ravnatelju OŠ Trebnje, Štefanu Kaminu, Kidričeva 11, Trebnje, tel. 068/44-046, faks
068/44-096. Na gornjem naslovu dobijo
ponudniki tudi dodatne informacije, za katere morajo zaprositi pisno najkasneje pet dni
pred potekom roka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo le ob predložitvi potrdila o plačilu materialnih stroškov v višini
10.000 SIT, na žiro račun OŠ Trebnje:
52120-603-32083 s pripisom za razpisno
dokumentacijo – PŠ Dobrnič.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba PŠ Dobrnič“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 8. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi OŠ Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.
Upoštevane bodo le pravočasno prispele, popolne in pravilno opremljene ponudbe. Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb se morajo izkazati s pooblastilom.
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 10% ocenjene vrednosti 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). Rok trajanja garancije je enak roku
veljavnosti ponudbe t.j. 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: na
podlagi zapisnika o prevzemu del naročnik
poravna v roku 60 dni po izstavitvi računa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
mora obvezno navesti v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb, so navedene v razpisni dokumentaciji.
Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
– ponudbena cena: – 40 točk,
– izvedbeni roki: – 20 točk,
– garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale: – 20 točk,
– reference ponudnika za tovrstna dela:
– 15 točk,
– dodatne ugodnosti ponudnika: – 5
točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik. Najugodnejša ponudba je
tista, ki po vseh vrednotenjih doseže največje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb. V roku 7 dni od
sprejetja sklepa bodo vsi ponudniki obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika.
17., 18.
Osnovna šola Trebnje
Št. 191/1
Ob-7717
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, p. Podbrdo, tel. 065/808-005, faks
065/808-170.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dom upokojencev
Podbrdo, Podbrdo 33.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
prizidka k Domu upokojencev Podbrdo
za razširitev treh jedilnic in dograditev,
dobava in montaža osebnega dvigala.
Ocenjena vrednost investicije znaša
30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
predviden v začetku septembra. Dokončanje del do 15. decembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Doma upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, p. 5243 Podbrdo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo od 18. 7.
1999 do 6. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig razpisne dokumentacije je 10.000 SIT in ga
ponudnik z virmanskim nalogom nakaže na
žiro račun: 52030-603-31109.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za predložitev ponudbe je 18. 8. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, Podbrdo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 8. 1999 ob 9. uri v pisarni direktorja
Doma upokojencev.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT
z veljavnostjo do 18. 9. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačila so definirani v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni posebnih pogojev.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
oblika in način prikazovanja finančno-poslovnih in tehničnih sposobnosti je določena v
razpisni dokumentaciji. Glede pravnega statusa ponudnika storitev ni posebnih zahtev.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more umakniti ponudbe do 18. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro izvajalca določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z objavo
naročila in razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki na sedežu Doma upokojencev
Podbrdo – kontaktna oseba Ernest Kemperle.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: za investicijo je to prvi javni razpis.
Dom upokojencev Podbrdo
Št. 03/03/99
Ob-7718
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, Žalec, tel. 063/716-311, kont. oseba
Tanja Razboršek-Rehar, tel. 063/715-313.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Petrovče, Petrovče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
adaptacija šole in prizidek telovadnice
k OŠ Petrovče. Ocenjena vrednost je
150,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 9 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete
5, Žalec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. avgust 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun št. 50750-630-10238 z namenom
nakazila: javni razpis OŠ Petrovče – telovadnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. avgusta 1999
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 52 (z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za telovadnico OŠ Petrovče“).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. avgust 1999 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Žalec.
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% vrednosti razpisanih del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: 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:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, ki jih zahteva razpisana dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. avgust 1999
po 10. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(40%), reference izvajalca in podizvajalca
(25%), plačilni pogoji (15%), druge ugodnosti (10%), čas izvedbe (10%).
16., 17., 18.
Občina Žalec
Št. 011-04-20/98
Ob-7764
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: Kapca-Hotiza.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija ceste G1-3
(M10-1)/322 Kapca-Hotiza.
Ocenjena vrednost del: 178,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Čas izvedbe: najkasneje do 30. 5.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
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taktna 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: 17. 8. 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! - Ponudba za rekonstrukcijo ceste G1-3
(M10-1)/322 Kapca-Hotiza.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 8. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
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 delno financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije in delno sofinancer Občina Lendava. 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.
V primeru, da bo naročnik ocenil da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke, z
ozirom na orientacijsko vrednost naročila,
si naročnik pridržuje pravico doseči sporazum o znižanju ponudbene vrednosti najugodnejšega ponudnika s pogajanji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., 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. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 87-90 z dne 28. 12. 1999,
Ob-9155.
18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-7765
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: Vinica-Stari trg.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: modernizacija RT 919/1343 Sinji vrh-Radenci.
Ocenjena vrednost del: 28,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. 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 a, 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: 17. 8. 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! - Ponudba
za modernizacijo RT 919/1343 Sinji vrh-Radenci.“ - T.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 8. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
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.
V primeru, da bo naročnik ocenil da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke, z
ozirom na orientacijsko vrednost naročila,
si naročnik pridržuje pravico doseči sporazum o znižanju ponudbene vrednosti najugodnejšega ponudnika s pogajanji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Tibor
Praprotnik, univ. dipl. inž. grad., 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-7767
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: Slovenska Bistrica-Hajdina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev ceste G1-2/1290 skozi
Pragersko.
Ocenjena vrednost del: 115,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. 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 a, 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: 17. 8. 1999 do 10.30.
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(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! - ponudba
za ureditev ceste G1-2/1290 skozi Pragersko.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 8. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
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: razpisana dela se
financirajo iz sredstev DARS, v skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 13/96 in
41/98).
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.
V primeru, da bo naročnik ocenil da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke, z
ozirom na orientacijsko vrednost naročila,
si naročnik pridržuje pravico doseči sporazum o znižanju ponudbene vrednosti najugodnejšega ponudnika s pogajanji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., 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
Ob-7781
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Borovnica, Paplerjeva 22,
1353 Borovnica, tel. 061/747-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe del: Borovnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbenoobrtniška in instalacijska dela za

Vrtec Borovnica - ureditev mansarde,
ocenjena vrednost: 23,000.000 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 bodo oddala kot
celota.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne more.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: z deli se bo
pričelo septembra 1999, rok izvedbe 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, kontaktna oseba: Slavka Gerdina,
tel. 061/746-126, faks 061/747-006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, virmansko na ŽR, št.
50110-630-810225, pri APP Vrhnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom
“ne odpiraj - ponudba za vrtec Borovnica“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki mora veljati 30 dni od dneva
izteka razpisnega roka.
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: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.
13.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 17. 8. 1999, od
9. ure naprej.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): način uporabe kriterijev je v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica, tel. 061/746-126.
17., 18.
Občina Borovnica
Št. 3134/99
Ob-7789
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infra-
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struktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
062/29-22701.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Pragersko–Hoče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
1. povezovalna cesta Kranjo od km
0.0+00 do km 0.6+78.63
2. povezovalna cesta Koletnik od km
0.0+00 do km 1.4+86,83
3. cestni prepust v km 0.2+40.985
povezovalne ceste Koletnik,
4. povezovalna cesta Štangler od km
0.0+00 do km 0.3+35.26,
5. cestni prepust v km 0.2+16.08 povezovalne ceste Štangler.
Ocenjena vrednost del je 50,000.000 SIT.
(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
predvidena je samo izdelava PID.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko poleg ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije ponudijo tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe del za vsak del razpisa iz 4.a točke
je: pričetek del je predviden 1. 9. 1999,
rok za dokončanje del je 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor, kontaktna oseba je Ivan Korošak, tel.
062/24-396.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
45.000 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 16. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1999 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic, Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor (sejna soba).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
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 in navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– nižja ponudbena cena – 40%,
– boljše reference ponudnika in eventualnih podizvajalcev – 30%,
– krajši rok dokončanja del – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika pri Ivanu
Korošaku.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d., Maribor
Št. 068-6/98-51
Ob-7839
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
3214 Zreče, tel. 063/75-71-700, faks
063/762-498.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe: Kovaška cesta 22,
Zreče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev
tretje ordinacije v starem zdravstvenem
domu in ureditev le-te, ocenjena vrednost
del: 15 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 20. 8. 1999,
konec 30. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe , od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče,
tel.
063/75-71-700,
faks
063/762-498.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejitve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50720-652-26661.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 8. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvo občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
ureditev tretje ordinacije v starem zdravstvenem domu in ureditev le-te”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.
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% ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji se bodo
dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil z izbranim
ponudnikom 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 mora dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 45 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji, kontaktna oseba: Štefan Posilovič, tel. 063/75-71-700.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Občina Zreče

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

Popravek
Št. 99 04
Ob-7654
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za obnovo kotlov bloka 3, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 9. 7.
1999, Ob-6346 se naslednje točke popravijo in se pravilno glasijo:
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 8. 1999 do 9.
ure.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 12. uri v TE Šoštanj, sejna
soba v pritličju.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 1999 po
9. uri.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
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Popravek
Št. 5-3/149161-99
Ob-7655
V javnem razpisu za čiščenje poslovnih
prostorov PE Murska Sobota, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 51-53 z dne 2. 7.
1999, Ob-6196, se 8. točka popravi in se
pravilno glasi:
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 10. 1999 do
31. 12. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 302-11/99
Ob-7326
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-275, faks 0601/64-011.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dnevni prevozi učencev osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v
šolskem letu 1999/2000 (po šolskem koledarju) z možnostjo podaljšanja za naslednje šolsko leto; ocenjena vrednost naročila
je 30,000.000 SIT v proračunskem letu.
4. Kraj izvedbe: območje šolskih okolišev osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi
(posamezne relacije so navedene v razpisni
dokumentaciji).
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko prijavijo tudi
za posamezno relacijo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000
po šolskem koledarju, z možnostjo podaljšanja pogodbe še za eno šolsko leto
(2000/2001).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene
dejavnosti in gospodarstvo, C. 9. avgusta 5,
1410 Zagorje, Blanka Šmit ali Vlasta Šribar,
tel. 0601/64-275.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: v 14 dneh od objave
javnega razpisa.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev ponudb je 20 dni, do 12. ure. Rok začne teči
naslednji dan po tej objavi.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9.
avgusta 1999 ob 8. uri, v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
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 vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: obračun šolskih prevozov se opravlja glede na dejansko opravljene
prevoze, v skladu z navodili za izvrševanje
proračuna.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: lastna tehnična in kadrovska
opremljenost, registracija za opravljanje tovrstnih del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe po poteku roka za
oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kot pod
zaporedno številko 9a.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 64-16/99
Ob-7327
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Izola, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 1, Izola, faks 066/480-310.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Izola za šolsko leto
1999/2000: OŠ Vojke Šmuc Izola, OŠ
Vojke Šmuc – Podružnična šola Korte in
OŠ Dante Alighieri Izola.
Orientacijska vrednost celotnega naročila znaša 8,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Izola.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi
vozili in licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni
dokumentaciji.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko predložijo ponudbe samo za vse šole oziroma relacije,
navedene v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko

predloži različne variante organizacije prevoza, če so le-te tudi cenovno različne.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od septembra 1999 do
junija 2000, vse šolske dni po šolskem koledarju za šolsko leto 1999/2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Izola, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 1, Izola, pisarna 4 (Sonja Troha), tel.
066/480-300 ali 480-320.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 8. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Izola, Urad za
družbene dejavnosti, Verdijeva 1, Izola, pisarna 4.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 1999 ob 10.15, Občina Izola, Urad za
družbene dejavnosti, Verdijeva 1, Izola, pisarna predstojnika (pisarna 3).
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% skupne orientacijske vrednosti ponujene storitve, navedene v ponudbi. Rok trajanja garancije je enak roku veljavnosti ponudbe, tj. 60 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo po opravljenem
delu v zakonskem roku.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 6. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kakovost in organizacija ponujene storitve,
– ponujena cena,
– reference,
– zagotavljanje nadomestila v primeru okvare vozila ali bolezni voznika,
– druge ugodnosti, kolikor jih ponudnik
nudi učencem ali morebitne ugodnosti šolam pri drugih prevozih, ki niso predmet razpisa.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z naročilom na Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola, Verdijeva 1, Izola (kont. oseba
Sonja Troha), tel. 066/480-300 ali
480-320.
19., 20.
Občina Izola
Št. 663-02-01/99-008
Ob-7328
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za adaptacijo objekta na Stari
Gori pri Novi Gorici, za potrebe Soc. var.
zavoda; 16,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Stara Gora pri Novi Gorici.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: glede na
zakon: ZGO-B (Ur. l. RS, št. 59/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: razpisni pogoji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni delnih ponudb.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: septembra
1999, konec: februarja 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 28, kontaktna oseba Dunja Bubanj, tel. 061/178-34-93.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 7. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 8.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Stara Gora”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1999 ob
12. uri, v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
Ljubljana, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji glede financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal enemu izvajalcu.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje pogojev, je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb (5. 8. 1999 do 12. ure).
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 64000-11/99
Ob-7351
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana v Slov. goricah, telefaks:
062/732-333.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje dnevnih prevozov učencev v Osnovno šolo Sveta Ana s
podružnično šolo Lokavec za šolsko leto
1999/2000.
Prevozi potekajo na treh relacijah:
a) Sveta Ana-Zg. Bačkova-Froleh-Sveta
Ana 11 km,
b) Sveta Ana-Žice-Ledinek-Trate-Lokavec-Rožengrunt-Sveta Ana 24 km,
c) Sveta Ana-Froleh-Zg. Ščavnica-Dražen
vrh-Ledinek-Žice-Sveta Ana 21 km.
Za vsako relacijo se dnevno opravita dve
vožnji.
Ponudniki se lahko prijavijo za opravljanje
prevozov le za eno relacijo, za dve relaciji ali
za vse tri relacije.
Ocenjena vrednost naročila je 5,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje Občine Sveta
Ana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je z zakonom vezana
na fizično ali pravno osebo, ki opravlja dejavnost prevoza v cestnem prometu, in sicer na
poklic voznika avtobusa.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št.
24/97).
– odredba o razpisni dokumentaciji (Ur.
list RS, št. 33/97),
– zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98),
– zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96,
23/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne osebe morajo 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: ponudniki se lahko prijavijo za
opravljanje prevozov le za eno relacijo, za
dve relaciji ali za vse tri relacije.
Ponujena cena mora biti razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolskem letu 1999/2000, s
pričetkom 1. 9. 1999 in zaključkom 30. 6.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Sveta Ana, Sv. Ana
17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave razpisa do vključno 30. 7. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene do vključno
6. 8. 1999 do 9. ure ne glede na način
prenosa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana
17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj
ponudba za šolske prevoze” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponudbe bo
komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1999 ob
10. uri v sejni sobi Občine Sveta Ana, Sv.
Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
Odpiranje ponudb bo izvedla razpisna komisija za šolske prevoze. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti - umakniti ponudbe po izteku
roka za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu
z razpisno dokumentacijo.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
19., 20.
Občina Sveta Ana
Št. 021-02/82/99
Ob-7363
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, tel.: 063/720-555, faks:
063/720-555.
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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: opravljanje prevozov učencev v osnovno šolo v Občini Polzela za
šolsko leto 1999/2000.
4. Kraj izvedbe: Občina Polzela.
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 zahtevane razpisne pogoje in je registriran za opravljanje zahtevanih
storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Uradni list 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: iz razpisne
dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej sklop relacij ali
za vse relacije. Ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
pričetek 1. 9. 1999, zaključek 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela. Kontaktna oseba Eva Lenko (ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 30. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT in se nakaže na žiro račun
občine št. 50750-630-10308 z namenom
nakazila: javni razpis-prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj-ponudba za šolske prevoze” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 8. 1999 ob 11. uri v poslovnih prostorih
občine Polzela.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ocenjene vrednosti naročila in mora biti v
veljavi 60 dni po izteku od razpisnega roka.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so v celem šolskem letu fiksne in vključujejo
davek na dodano vrednost. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zadnji
dan v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila
je 30 dni po potrditvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 4. 8. 1999 po
10. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (60%), reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (10%).
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja pogodb.
19., 20.
Občina Polzela
Št. 2461-99
Ob-7364
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11 a, 1420 Trbovlje,
telefon 0601/53-101, faks 0601/27-592.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
A) popravila in vzdrževanje infrastrukture komunalne energetike (vročevodnega omrežja, priključnih postaj, toplotnih
postaj, hišnih postaj in varovanje internega sistema),
B) odvoz kontejnerjev za smeti na relaciji občina Trbovlje - odlagališče,
C) urejanje komunalne deponije z
kompaktorjem ali buldožerjem.
Ocenjena vrednost:
A) 8,000.000 SIT,
B) 5,000.000 SIT,
C) 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
5. (a)
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko ponudi izvajanje
storitev v celoti ali po posameznih sklopih (A,
B, C).
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto od 1. 9. 1999
do 31. 8. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 7. 1999 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za posamezen

sklop gotovinsko na blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazilom na ŽR št.
52700-601-11576 pri APP podružnica Trbovlje, z navedbo predmeta in št. javnega
razpisa.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 1999, do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo podjetja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999, ob 14. uri v sejni sobi na sedežu družbe: Savinjska cesta 11 a, Trbovlje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora biti 31. 8.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačila po delnih ali
mesečnih dobavah. Avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev kupoprodajne pogodbe.
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 sestavni del razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 30. 7. 1999 do
10. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o.
Št. 414-8-3/99-6
Ob-7366
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, faks
065/21-233.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Mestni občini Nova Gorica za šolsko leto 1999/2002, ocenjena vrednost:
34,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine
Nova Gorica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 7/99) in
drugi področni predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
za vse relacije. Ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek storitve je 1. 9.
1999, dokončanje storitve 30. 6. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Oddelek za družbene dejavnosti.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ne.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
Oddelek za družbene dejavnosti.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 12.30 v zeleni dvorani
mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv. Veljavnost
garancije: 40 dni po izdaji sklepa o izbiri
najugodnejše ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe lahko predložijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna osnovna sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference za izvajanje tovrstnih
prevozov, usposobljenost in sposobnost ponudnika, druge ugodnosti. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
18., 19., 20.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 114/99
Ob-7444
1) Ime oziroma sedež naročnika: Agraria
Koper, Kmetijska zadruga z.o.o., Ulica 15.
maja 17, p. p. 6, 6000 Koper, kont. oseba:
direktor Radovan Rajčič, tel. 066/38-993,
faks 066/319-160.
2) Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3) Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: akumulacija Piševec – izdelava projektne dokumentacije IP in ostale dokumentacije, določene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost naročila: 33,000.000
SIT.
4) Kraj izvedbe: Piševec – Občina Piran.
5) (a) Navedbo o tem ali je izvedba tega
naročila z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za določeni poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: ZGO, ZUP,
ZVO, ZoV.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6) Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
8) Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok za izdelavo projektne dokumentacije je 10 mesecev po podpisu pogodbe.
9) (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu Agraria Koper, Kmetijska zadruga z.o.o., Ulica 15. maja 17, p.p. 6, 6000
Koper, v tajništvu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 16. 7. 1999 do 9. 8.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 30.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo ob prevzemu oziroma z virmanom na žiro račun 51400-601-13677, APP
Koper.
10) (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. avgusta 1999 do
11. ure, ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Agraria Koper, Kmetijska zadruga z.o.o., Ulica 15. maja 17, p.p. 6, 6000
Koper, v tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za akumulacijo Piševec”, s številko objave
in nazivom objave v Ur. l. RS ter pripisom:
izdelava projektne dokumentacije IP in ostale razpisane projektne dokumentacije. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Znotraj osnovne kuverte s ponudbeno dokumentacijo mora biti dokumentacija razvrščena v dve ločeni kuverti. V prvi mora biti
samo ponudba, v drugi pa vsi ostali zahtevani dokumenti.
11) Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo 16. avgusta 1999 ob
12. uri na naslovu Agraria Koper, kmetijska
zadruga z.o.o., Ulica 15. maja 17, p.p. 6,
6000 Koper, v sejni sobi.
12) Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost po-

nudbe vnovčljivo na prvi poziv, v višini 5%
ponudbene vrednosti in veljavnostjo 91 dni
od datuma odpiranja ponudb.
13) Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Pogoji financiranja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalci oziroma skupno nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15) Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje pogojev, je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16) Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do pričetka odpiranja ponudb.
17) Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik; merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18) Druge informacije o naročilu: razne
informacije v zvezi z razpisom posreduje direktor Agrarie Koper, Radovan Rajčič, v času od 8. ure do 10. ure na telefonski številki
066/38-993.
Kmetijska zadruga
Agraria Koper, z.o.o.
Št. 72/99
Ob-7460
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dornava, Dornava 125,
2252 Dornava, tel. 062/754-01-10, faks
062/755-079.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. Člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje prevozov učencev v Osnovno šolo dr. Franja Žgeča Dornava, za šolsko leto 1999/2000, orientacijska vrednost je 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Dornava.
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 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, 63/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
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za vse relacije. Ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: šolsko leto
1999/2000, pričetek 1. 9. 1999, zaključek 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dornava, Občinska uprava, Dornava
125, kontaktna oseba Jožef Munda (ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 23. 7.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT na ŽR občine, št.
52400-630-20722, z namenom nakazila:
javni razpis - prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dornava, Dornava
125, 2252 Dornava.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - ponudba za
šolske prevoze“ in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 1999 ob 13. 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
5% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku od
razpisanega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so celo leto fiksne in vključujejo davek na
dodano vrednost. Obračun šolskih prevozov
se opravlja po principu dejansko opravljenih
prevozov. Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni
po potrditvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 2. 8. 1999 po
12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (60%), reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (10%).
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Občina Dornava
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Št. 02.4-848/99
Ob-7477
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
faks 061/29-14-821.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
a) za odsek Divača–Kozina–Hrastovlje–Koper (53 km) izdelava projektne dokumentacije:
– tehnične osnove za lokacijski načrt za
odsek Kozina–Hrastovlje–Koper,
– idejni projekt v sodelovanju iz izdelovalcem lokacijskega načrta v fazah:
– 1. faza: odsek Divača–Kozina z rekonstrukcijama postaj Divača in Kozina,
– 2. faza: odsek Kozina–Hrastovlje–
Koper, z rekonstrukcijo postaje Hrastovlje;
– preliminama presoja vplivov na okolje v
sodelovanju z izdelovalcem lokacijskega načrta,
– prometna tehnologija za celoten odsek
Divača–Koper, z vključeno prometno tehnologijo naslednjih postaj: Divača, Kozina in
Hrastovlje.
Ocenjena vrednost naročila: 820 mio SIT.
b) za odsek Divača–Kozina (11 km)
izdelava projektne dokumentacije:
– projektna dokumentacija za gradbeno
dovoljenje (PGD),
– projektna dokumentacija za razpis
(PZR),
– projektna dokumentacija za izvedbo
(PZI).
Ocenjena vrednost naročila: 180 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: proga Divača–Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov in ostalih zakonov in podzakonskih aktov za gradnjo infrastrukturnih objektov.
(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: ni posameznih delov storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
a)
– tehnične osnove za lokacijski načrt odsek Kozina–Hrastovlje–Koper: 6 mesecev
po podpisu pogodbe,
– preliminarna študija vplivov na okolje: 8
mesecev po podpisu pogodbe,
– prometna tehnologija za postaje Divača, Kozina, Hrastovlje in celoten odsek: 4
mesece po podpisu pogodbe,
– idejni projekt:
– 1. faza: odsek Divača–Kozina z rekonstrukcijo p. Divača in Kozina: 4 mesece

po potrjenem izboru variante na podlagi izdelanih tehničnih osnov,
– 2. faza: odsek Kozina–Hrastovlje–
Koper, z rekonstrukcijo p. Hrastovlje: 9 mesecev po potrjenem izboru variante na podlagi izdelanih tehničnih osnov;
b) izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZI, PZR za odsek Divača–Kozina:
– projektna dokumentacija PGD, PZI,
PZR: 6 mesecev po potrjenem idejnem projektu ali po potrjenem LN.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, soba 229/II, kontaktna
oseba mag. Blagomir Černe, udig., tel.
29-14-199, faks 29-14-813.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 6. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman, 5.000 SIT, št. ŽR
50100-601-5014744 pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 25. 8. 1999, do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo Službe
za strategijo in razvoj, soba 229/II.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo,
25. 8. 1999, ob 11. uri, SŽ, Kolodvorska
11, Ljubljana, sejna soba Prometnega inštituta.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe znaša najmanj
3% vrednosti ponudbe za izvedbo storitve, ki
je predmet razpisa in mora biti podana v
obliki bančne garancije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih:
– vsa plačila bodo realizirana na podlagi
potrjenih računov oziroma situacij,
– plačila bodo izvršena v 60 dneh po potrditvi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalci ali 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:
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.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in merila, določena v razpisni dokumentaciji.
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18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: mag. Blagomir Černe, udig., tel.
29-14-199, faks 29-14-813.
19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura
Št. 403/99
Ob-7487
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenska filharmonija, Kongresni
trg 10, 1000 Ljubljana, telefaks
061/213-640.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kongresni
trg 10.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: odgovorni delavci ponudnika morajo izpolnjevati pogoje po zakonu o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 59/96).
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96), pravilnik o
podrobni vsebini projektne dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 35/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora v ponudbi poimensko navesti odgovornega vodjo projekta in vse odgovorne projektante z njihovimi pooblastili.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden pričetek del
je 30. 8. 1999, predviden zaključek del je
20. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dobijo interesenti v Slovenski filharmoniji na Kongresnem trgu 10 v Ljubljani.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 19. 7. 1999 do
vključno 30. 7. 1999, vsak delovni dan med
9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje stroškov razpisne
dokumentacije mora interesent vplačati
25.000 SIT na žiro račun Slovenske filharmonije, št. 50100-603-40690.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba oddati
16. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba oddati osebno v tajništvu Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu 10 v Ljubljani.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 8. 1999 ob 12.30,
v tajništvu Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu 10 v Ljubljani.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora za resnost ponudbe
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predložiti bančno garancijo v višini
1,200.000 SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: opravljeno delo bo plačano na podlagi začasnih in končne situacije. Rok plačila situacij je 60 dni.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: opcija ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ostale
informacije lahko dobijo interesenti na Slovenski filharmoniji pri Jelki Ladiha (tel.
061/213-619.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40 z
dne 28. 5. 1999 pod št. Ob-4462, objava o
izidu pa v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
16. 7. 1999.
Slovenska filharmonija
Št. 6400-16/99
Ob-7490
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Škocjan, 8275 Škocjan 67,
faks 068/76-310.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevoz osnovnošolskih
otrok in otrok celoletne priprave na šolo
v šolskem letu 1999/2000 v Osnovno
šolo Frana Metelka Škocjan.
Orientacijska vrednost naročila: dnevni
prevoz obsega ca. 140 dejansko prevoženih
kilometrov.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Škocjan. Podrobni pregled relacij je v razpisni
dokumentaciji.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze otrok v šolo in nazaj lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z licenco za prevoz potnikov v cestnem
prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o prevozu v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96 in
48/98), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96
in 23/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb, odgovornih za izvedbo storitve po
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko javijo le za
opravljanje prevozov na vseh relacijah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisano
varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za šolsko
leto 1999/2000, s pričetkom 1. 9. 1999 in
zaključkom 24. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Škocjan, 8275
Škocjan 67.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati v roku 10 dni od
objave tega razpisa.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škocjan, 8275 Škocjan 67.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj –
ponudba za šolske prevoze”. Na hrbtni strani
mora biti razviden naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
9. 8. 1999 ob 10. uri, na sedežu Občine
Škocjan.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe
znaša 5% ocenjene vrednosti investicije in
mora veljati 60 dni po izteku razpisnega
roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije v zvezi
z objavljenim naročilom pri županu Občine
Škocjan, tel. 068/76-310 ali pri ravnatelju
šole, tel. 76-226.
19., 20.
Občina Škocjan
Št. 64-6/99
Ob-7494
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2221 Pesnica pri Mariboru, faks
062/653-079.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevoz otrok v osnovne šole
v Občini Pesnica v šolskem letu
1999/2000; 12,000.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: Območje Občine Pesnica.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: odredbe
zakona s strani Ministrstva za šolstvo.
(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: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 10 mesecev; začetek
1. 9. 1999, zaključek 25. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pesnica, občinska uprava, Dušan Janežič, soba M11, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 7. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT s položnico ali z virmanom na žiro račun št. 51800-630-25531
z oznako “prevozi otrok”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, občinska
uprava – tajništvo, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Občina
Pesnica, občinska uprava – sejna soba, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne.
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: po 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:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 28. 7. 1999, eno
uro pred odpiranjem ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Dušan Janežič, tel. 65-42-342 ali
65-42-309 ali 041/771-810, v času uradnih ur od 8. do 12. ure.
19., 20.
Občina Pesnica
Ob-7498
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slovmškov trg
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10, 2500 Maribor, telefon: 062/449-200,
faks: 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitev - za revidiranje letnih
računovodskih izkazov Pošta Slovenije,
d.o.o. in revidiranje konsolidiranih računovodnskih izkazov Pošte Slovenije,
d.o.o., - Pošta banka Slovenije, d.d., ter
EPPS Elektronsko pismo - Pošta Slovenije, d.o.o.; v predvideni vrednosti
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: uprava Pošte Slovenije,
d.o.o., Maribor, Slomškov trg 10.
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: ne.
(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: ne.
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: oktober 1999, zaključek revizije za Pošta Slovenije, d.o.o., 30. 4.
2000 in zaključek revizije konsolidiranih računovodskih izkazov 20. 5. 2000.
9. (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, telefon 062/449-200, faks: 062/449-2311, II.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-180.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., 2500
Maribor, telefon: 062/449-200, faks:
062/449-2311.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 11. uri Slomškov trg 10,
Maribor 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
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 9.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: z virmanom 30 dni od
prevzema 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:

– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ponudnikovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da ponudnikovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– 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 v preteklem letu ne izkazuje izgube
iz naslova poslovanja/obrazec BON 1 III/7),
– da so čisti prihodki od storitev realizirani v RS enaki ali večji od desetkratne vrednosti ponudbe/BON 1 I/8/,
– da ima v rednem delovnem razmerju
najmanj 30 zaposlenih, od tega najmanj 5
pooblaščenih revizorjev v RS in 5 revizorjev
in svetovalcev.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednost.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
20.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 320-2/99-07
Ob-7512
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
7, 2360 Radlje ob Dravi, telefon
0602/71-401, faks 0602/71-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ter dobava in montaža
molžne opreme na 12 kmetijah v KS Sv.
Anton; vrednost 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje občine Radlje
ob Dravi - Sv. Anton.
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), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek oktobra, konec
november; to je 2 meseca.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Radlje ob Dravi, prevzemnik Hauser Alojz, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, telefon 0602/71-401, faks: 0602/71-211.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 30. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 virmansko na račun
številka 51860-630-25664.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo ponudbe oddati v zapečatenih kuvertah na zgornji
naslov do 3. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 1999
ob 10. uri na naslovu navedenem pod
1. točko.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: akceptni nalog v 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 5. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, plačilni pogoji in izvedbeni rok.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod 9.
točko.
19., 20.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 34404-3/99-07
Ob-7515
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
7, 2360 Radlje ob Dravi, telefon
0602/71-401, faks: 0602/71-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: letno in zimsko vzdrževanje
lokalnih cest prekategoriziranih iz gozdnih cest v lokalne ceste. Vrednost:
14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje občine Radlje
ob Dravi.
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)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi tudi svojo
varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek september
1999, konec september 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Radlje ob Dravi, prevzemnik Hauser Alojz, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, telefon 0602/71-401, faks: 0602/71-211.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 23. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko na račun številka 51860-630-25664.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 1999
ob 10. uri na naslovu navedenem pod
1. točko.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v 5% vrednosti ponujenih del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po zakonu o izvjanju
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 5. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, plačilni pogoji in izvedbeni rok.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod 9.
točko.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.
20.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 34404-2/99-07
Ob-7517
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, telefon
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: letno vzdrževanje uliških
cest, lokalnih cest in javnih površin (pločniki in zelenice); vrednost 23,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje občine Radlje
ob Dravi.
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)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi tudi svojo
varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek september
1999, konec september 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Radlje ob Dravi, prevzemnik Hauser Alojz, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, telefon: 0602/71-401, faks: 0602/71-211.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 23. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko 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 3. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 1999
ob 10. uri na naslovu navedenem pod
1. točko.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v 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 5. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, plačilni pogoji in izvedbeni rok.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod 9.
točko.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.
20.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-7559
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, tel. 061/787-926, faks
061/787-923.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvedba rednih avtobusnih
prevozov otrok v šolo in iz šole na območju OŠ Dobrepolje v šolskem letu
1999/2000.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
5,500.000 SIT. Podrobnejši opis storitev
(po relacijah) se nahaja v razpisni dokumentaciji.
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4. Kraj izvedbe: Območje OŠ Dobrepolje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: registracija in licenca izvajalcev za izvajanje prevozov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih.
(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
to je od 1. 9. 1999 - 30. 6. 2000.
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: od dneva objave, do
15. ure, dan pred odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. Znesek je možno nakazati na žiro račun 50100-630-810288, ali
na blagajni naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10 koledarskih dni od
objave razpisa v Ur. l. RS do 8.30. V primeru, da datum oddaje ponudbe pade na dela
prost dan, je ponudbe potrebno oddati prvi
delovni dan po dela prostem dnevu.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje Videm 35,
1312 Videm - Dobrepolje v zapečatenih ovojnicah s pripisom: Avtobusni prevozi šolskih
otrok “ne odpiraj - Ponudba”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan oddaje ponudb
ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti ustrezen finančni
dokument kot garancijo za resnost ponudbe
v vrednosti 15% ponudbene vrednosti.
13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
lastna tehnična in kadrovska opremljenost,
registracija za opravljanje tovrstnih del s pridobljeno licenco.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 8.30 na dan
oddaje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): Merila so
– popolnost ponudbe 15,
– reference s področja razpisanih del 20,
– ponudbena cena 30,
– kvaliteta vozil 20,
– plačilni pogoji 10,
– druge ugodnosti 5.
18., 19., 20.
Občina Dobrepolje
Ob-7560
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Videm-Dobrepolje, tel. 061/787-926, faks
061/787-923.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejiitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvedba rednih prevozov
otrok v šolo in iz šole ter prevozi na nevarnih poteh na območju OŠ Dobrepolje.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
6,000.000 SIT. Podrobnejši opis storitev (po
relacijah) se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: Območje OŠ Dobrepolje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: registracija in licenca izvajalcev za izvajanje prevozov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbo je možno deliti po območjih.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
to je od 1. 9. 1999 - 30. 6. 2000.
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: od dneva objave, do
15. ure, dan pred odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. Znesek je možno nakazati na žiro račun 50100-630-810288, ali
na blagajni naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10 koledarskih dni od
objave razpisa v Ur. l. RS do 8.30. V primeru, da datum oddaje ponudbe pade na dela
prost dan, je ponudbe potrebno oddati prvi
delovni dan po dela prostem dnevu.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje Videm 35,
1312 Videm - Dobrepolje v zapečatenih ovojnicah s pripisom: prevozi šolskih otrok na
nevarnih poteh “ne odpiraj - ponudba”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan oddaje ponudb
ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti ustrezen finančni
dokument kot garancijo za resnost ponudbe
v vrednosti 15% ponudbene vrednosti.
13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
lastna tehnična in kadrovska opremljenost,
registracija za opravljanje tovrstnih del s pridobljeno licenco.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 8.30 na dan
oddaje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): Merila so
– popolnost ponudbe 15,
– reference s področja razpisanih del 20,
– ponudbena cena 30,
– kvaliteta vozil 20,
– plačilni pogoji 10,
– druge ugodnosti 5.
18., 19., 20.
Občina Dobrepolje
Št. 045-02/93-1/7
Ob-7518
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva
4,
1000
Ljubljana,
faks:
061/125-50-77.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za
opravljanje storitev svetovalnega (investitorskega) inženiringa pri prenovi velike dvorane Državnega zbora Republike
Slovenije:
I. pripravljalna dela,
II. nadzor nad izgradnjo,
III. ekonomsko finančna opravila,
IV. pravna in administrativno-tehnična
opravila.
Orientacijska vrednost prenove velike
dvorane je ca. 300 mio SIT, orientacijska
vrednost razpisanih storitev od I. do IV. pa je
15 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Državni zbor Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: javni razpis se izvaja na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98),
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97), odredbe o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97 in 63/97), navodila o vsebini objav
za javna naročila v Uradnem listu RS (Uradni
list RS, št. 60/98), navodila o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97) in
odločbe o imenovanju komisije za vodenje
postopka ponovnega javnega razpisa št.
045-02/93-1/7 z dne 8. 7. 1999.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: potrebno je navesti poimenski seznam usposobljenega osebja (sestava tima, poklicna usposobljenost in stalnost osebja) za vsak segment posebej.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: razpisane storitve se lahko ponudijo samo v celoti.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitve
je oktober 1999, zaključek pa predvidoma
do konca prve polovice leta 2000.
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9. (a) Popolni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v recepciji Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana (Matjaž Vovk).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delavnik od 19. 7.
1999 do vključno 2. 8. 1999 med 10. in
12. uro dopoldan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ob predložitvi pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije v dveh izvodih in
potrdila o plačilu stroškov razmnoževanja in
pošiljanja razpisne dokumentacije v višini
10.000 SIT na ŽR št. 50100-637-55237,
sklic 28-12114-713002-DVO (položnica ali
virman).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 23. 8. 1999
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti
na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor,
komisija za vodenje postopka ponovnega javnega razpisa za izbiro izvajalca za opravljanje
storitev svetovalnega (investitorskega) inženiringa pri prenovi velike dvorane Državnega
zbora Republike Slovenije (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Lahko so tudi osebno vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 8. 1999 ob 9. uri v
prostorih Državnega zbora RS, Šubičeva 4,
Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v svojih ponudbah predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene vrednosti z datumom veljavnosti do 5. 10. 1999 in izjavo
banke o predložitvi bančne garancije ob podpisu pogodbe v višini 5% od pogodbene
vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z datumom veljavnosti pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ponudbena cena mora biti oblikovana na dan oddaje ponudbe in
mora biti fiksna za čas trajanja izvedbe razpisanih del. V ceni mora biti upoštevan davek
na dodano vrednost.
Rok za plačilo ne sme biti krajši od 30 dni
po potrditvi računov s strani naročnika.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko odstopijo od ponudbe najkasneje do 7. 9.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila se bodo vrednotila v
naslednjem zaporedju:
– reference ponudnika pri podobnih naročilih in podobnem obsegu ter primerljivi
tehnologiji,
– usposobljenost osebja (sestava in poklicna usposobljenost osebja),
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
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Vrednotenje meril je določeno v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri
pomočniku generalne sekretarke Miru Benuliču, tel. 061/178 94 65, vsak delavnik
od 3. 8. 1999 do vključno 20. 8. 1999, med
9. in 11. uro dopoldan.
19., 20.
Državni zbor RS
Št. 02.4.-843/99
Ob-7620
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice d.d. , Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-821.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
– rekonstrukcija postaje Ivanjkovci,
– izdelava lokacijske dokumentacije,
– izdelava idejnega projekta,
– izdelava PGD.
Okvirna vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 16,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ivanjkovci.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
(a) dokončanje lokacijske dokumentacije
in idejnega projekta 2,5 meseca po podpisu
pogodbe,
(b) dokončanje PGD 1,5 meseca po potrditvi idejnega projekta.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice d.d., Služba za strategijo in
razvoj, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 229/II, kontaktna oseba: mag. Peter Verlič, univ. dipl. inž., tel. 061/29-14-660,
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 23. 8.
1999 do 10. ure,
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT lahko ponudniki poravnajo z virmanom na ŽR št.
50100-601-5014744 pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, z namenom
nakazila “plačilo razpisne dokumentacije“,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 24. 8. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo Službe za strategijo in razvoj, soba 229/II.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1999 ob
11. uri, v sejni sobi Prometnega instituta,
Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe znaša najmanj
3% vrednosti ponudbe za izvedbo storitve, ki
je predmet razpisa in mora biti podana v
obliki bančne garancije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih:
– vsa plačila bodo realizirana na podlagi
potrjenih računov oziroma situacij,
– plačila bodo izvršena v 60 dneh po potrditvi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopijo kot
posamezni izvajalci ali 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:
fotokopija izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazila za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma
poročilo revizorja za zadnja tri leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je mag. Peter Verlič,
univ. dipl. inž., tel. 061/29 14 660.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Št. 610
Ob-7640
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18,3325 Šoštanj, telefaks
063/42-03-485.
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
izvedba povezave kanalov dimnih plinov
med blokom 3 in RDP 4. Izdelati, dobaviti
in montirati je potrebno kanale dimnih plinov,
nosilno konstrukcijo, podeste, kompenzatorje, razvod tesnilnega zraka, izolacijo in pripadajoče temelje.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po razpisni
dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
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odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: naročnik bo upošteval samo celovite ponudbe, kjer ponudnik ponudi vse
storitve v okviru razpisanega dela.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 1. 9. 1999, zaključek 30. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar 18, 3325 Šoštanj, Jana Gorčan, univ.
dipl. ek., tel. +386(0)63 4203 582, faks
+386(0)63 4203 485, komerciala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 20. 7. 1999 do
10. 8.1999 v času od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek v vrednosti
60.000 SIT nakažite na ŽR TE Šoštanj,
št. 52800-601-24048, sklic na številko
00 610-9905. DDV je zajet v ceno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 8. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, soba št. 1.21, komericala, prevzemnica Jana Gorčan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 13. uri v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.
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 ponudbene vrednosti ponudnika
(cena brez DDV) z veljavnostjo do 24. 11.
1999.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 1999 po
9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena in plačilni pogoji: 45%,
– reference ponudnika na enakih ali podobnih delih na v zadnjih 4 letih: 20%,
– tehnološka opremljenost izvajalca:
15%,
– reference kadrov: 10%,
– finančna moč podjetja: 10%,
Skupaj: 100%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Viktorju Robniku, univ. dipl. ek., tel. +386(0)63
4203 612, faks +386(0)63 4203 485;
– za tehnični del pri Dragu Skornšek, univ.
dipl. inž. str., tel. +386(0)63 4203 246,
faks +386(0)63 4203 485.
19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 773/99
Ob-7719
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
ul. 13, 9250 Gornja Radgona, faks
069/62-438.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: modernizacija cest v občini
Gornja Radgona - razpis II
in sicer:
– ceste Spodnje Lešane,
– ceste v Ardi,
– ceste Plitvica - Lutverci,
– ceste Lomanoše - Police,
– ceste v Plitvičkem Vrhu,
– ceste Spodnja Ščavnica - Zagajski Vrh,
– ceste Lomanoše - Lešane.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
68,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Gornja
Radgona.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: za poklice, ki imajo strokovni izpit v skladu z zakonom o graditvi objektov in pooblastil inženirske zbornice.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
odgovornih oseb za izvedbo projekta.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: možna je ponudba le za celotno
storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso možne
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje, ki ne
sme biti daljši od 60 dni navede ponudnik.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, pri
inž. Ščavničar, tel. 61-671 po predhodnem
telefonskem dogovoru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: rok za dvig razpisne
dokumentacije je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za dostavo ponudb
je do 16. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, z
oznako “Ne odpiraj - Ponudba za: modernizacijo cest v Občini Gornja Radgona - Razpis II.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo komisijsko dne
16. 8. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Gornja Radgona, Partizanska 13.
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 vrednosti naročila z veljavnostjo trajanja 30. 8. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ponudnik navede pla-

čilne pogoje, pri kateri je pripravljen zagotoviti fiksnost ponudbene cene.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: podpisana pogodba sestavljena po zahtevah iz razpisne dokumentacije
in garancija za dobro izvedbo del.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
razpisanih storitev.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od dne odpiranja
ponudb dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: so v
razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Občina Gornja Radgona
Ob-7733
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta
45, 8311 Kostanjevica na Krki, faks
0608/87-335, telefon 0608/87-008.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR, PZI za prenovo
kompleksa samostan Kostanjevica - Galerija Božidar Jakac. Ocenjena vrednost
del je: 30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Grajska cesta 45, Kostanjevica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: upoštevane bodo ponudbe, ki temeljijo na Projektni nalogi celostne prenove
kompleksa ter Dopolnitvi projektne naloge
celostne prenove, kot je razvidno iz razpisne
dokumentacije, varianto je možno, da ponudnik ponudi svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni pričetek del
je - september 1999 in dokončanje del marec 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
pooblaščencu investitorja Savaprojekt Krško,
Cesta krških žrtev 59, Krško, kontaktna ose-
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ba je Damijana Dušak, ekon. ali Igor Šuštaršič, univ. dipl. inž. arh., telefon
0608/23-24-200; vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do ponedeljka 26. 7.
1999 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
50.000 SIT (v ceni razpisne dokumentacije
je
vključen
DDV)
na
ŽR
št.
51600-601-11896 pri APP podružnica Krško, Savaprojekt Krško (davčna št.:
45568529).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka 27. 8. 1999
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti z
jasno oznako “Ponudba - ne odpiraj” in z
navedbo predmeta javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Galeriji Božidar
Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica
na Krki, v petek 3. 9. 1999 ob 12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1% vrednosti ponudbe, veljvno do izteka opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (višina, fiksnost cen,
opcija ponudbe),
– reference (podjetja, osebne reference
predvidenih kadrov, podizvajalcev),
– rok izvedbe ponujenih del,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
18., 19., 20.
Savaprojekt, razvoj, projektiranje,
konzalting, Inženiring, d.d., Krško
Št. 349/1-99-04
Ob-7735
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 brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitve čiščenja vseh bolnišničnih prostorov (odprtih in zaprtih enot)
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in notranjega transporta, ocenjena vrednost naročila 120,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki
imajo registrirano dejavnost čiščenja prostorov in notranjega transporta.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 9/92 in 8/96) zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l.
RS 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98), zakon
o varstvu pri delu (Ur. l. SRS, št.
47786-prečiščeno besedilo), zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur.
l. SFRJ, št. 60/89 in 42/90), zakon o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90,
5/91 in 71/93).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedbe
so obvezni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le
za naročilo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri leta od datuma sklenitve pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno 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. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
Ortopedske bolnišnice Valdoltra štev.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Ankaran, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-212, faks 066/527-185.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 1999, ob 11. uri, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v zdravniški posvetovalnici, I. nadstropje
v diagnostičnem centru.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzor-

ca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o solventnosti, poravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 9. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe (izključitveni pogoj),
– prevzem dosedanjih delavcev naročnika na tovrstnih delih za čas trajanja pogodbenega razmerja (izključitveni pogoj),
– kadrovska usposobljenost (izključitveni
pogoj),
– ponudbena cena,
– tehnična opremljenost,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– reference pri izvajanju tovrstnih del v
zdravstveni dejavnosti,
– zagotavljanje kakovosti,
– plačilni pogoji,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika,
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Mira Šavora, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Akaran, telefon: 066/462-100,
telefaks: 066/527-185.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev.
19., 20.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-7739
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč,
062/761-170.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje prevozov šolskih
otrok v osnovno šolo Zavrč in iz nje v
šolskem letu 1999/2000.
Ocenjena vrednost naročila je 6,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Zavrč.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti po posameznih storitvah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: druge variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za šolsko
leto 1999/2000, z začetkom dela 1. 9.
1999 in zaključkom 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občine Zavrč, Zavrč 11, Zavrč ob predložitvi
dokazila o plačilu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 30. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT s predhodnim
plačilom na ŽR Občine Zavrč št.
52400-630-20790.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 8.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno poslati
na naslov Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283
Zavrč, v zapečateni kuverti s pripisom “Ponudba-ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 1999 ob 12.
uri na naslovu naročnika. Odpiranje ponudb
bo izvedla razpisna komisija.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik bo poravnal
storitev v roku 30 dni po izstavljenem računu
za pretekli mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti - umakniti ponudbe po izteku
roka za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu
z razpisno dokumentacijo.
18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.
Občina Zavrč
Št. 400-02-40/99
Ob-7745
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 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. Protipoplavni in protierozijski
ukrepi na območju Malečnika in Dupleka IP Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.
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2. Prostorska dokumentacija za
ureditev Drave od SP.Dupleka do jezu v
Melju:
– izdelava terminskega plana,
– proučitev predloženih variant, primerjava rešitev in predlog najustreznejše variante,
– izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
vključno s programskimi zasnovami,
– izdelava lokacijskega načrta za ureditev Drave od SP.Dupleka do jezu v Melju.
Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
3. Prostorska dokumentacija za urejanje Dravinje od Stogovcev (km
18+821) do Koritnega (24+000):
– izdelava terminskega plana,
– proučitev predloženih variant, primerjava rešitev in predlog najustreznejše variante,
– izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine Majšperk, vključno s programskimi zasnovami,
– izdelava lokacijskega načrta za urejanje Dravinje od Stogovcev (km 18+821) do
Koritnega (24+000).
Orientacijska
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
4. Prostorska dokumentacija za urejanje Dravinje od Koritnega (km 24+000)
do Lušečke vasi (km 44+600):
– izdelava terminskega plana,
– proučitev predloženih variant, primerjava rešitev in predlog najustreznejše variante,
– izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občineSlovenska Bistrica, vključno s programskimi zasnovami,
– izdelava lokacijskega načrta za urejanje Dravinje od Koritnega (km 24+000) do
Lušečke vasi (km 44+600).
Orientacijska
vrednost
naročila:
19,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na sedežu izbranih ponudnikov.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.
l. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur. l.
RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97).
(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. 3 mesece po sklenitvi pogodbe
2. 18 mesecev po sklenitvi pogodbe
3. 18 mesecev po sklenitvi pogodbe
4. 18 mesecev po sklenitvi ponudbe

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor, 2000 Maribor, Krekova 17/II, kontaktna oseba mag. Nevenka Colnarič, tel.
O62/2294-702.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 8. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 s pričetkom ob 9. uri po vrstnem redu na vsako polno uro, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
sejna soba, I. 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 15. 10. 1999.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik finansira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna 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;
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– 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: 25. 8. 1999 .
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, max. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,
max. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajalcev
max. 5 točk,
– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 5 točk.
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; kontaktna oseba naročnika mag.Nevenka Colnarič, tel.
O62/2294-702.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-7755
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mežica, Trg svobode 1, faks
0602/377-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje dnevnih prevozov učencev Osnovne šole Mežica, Osnovne šole Juričevega Drejčka Ravne na
Koroškem in Centra za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem.
4. Kraj izvedbe: Območje Občine Mežica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96 in
48/98), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96
in 23/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za
izvedbo storitve.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko prijavijo za
opravljanje prevozov na vseh relacijah ali le
za posamezno relacijo. Ponujena cena mora
biti razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo razpisane variante.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za vse šolske dni v šolskem letu 1999/2000, s pričetkom 1. 9. 1999 in zaključkom 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vse
informacije v zvezi z razpisom so na voljo na
sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, tel.
0602/377-080.
(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predeložene do vključno
16. 8. 1999.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mežica, Trg svobode
1, Mežica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 8.1999 ob
12. uri v prostorih Občine Mežica, Trg svobode 1 – sejna soba.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so za posamezno šolsko leto fiksne in vključujejo davek na dodano vrednost. Obračun
šolskih prevozov se opravlja po principu dejansko opravljenih prevozov. Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.
15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, reference ponudnika 60%.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
19., 20.
Občina Mežica
Št. 011-04-20/98
Ob-7768
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava PGD, PZI modernizacije ceste R 3-645/1189 Sostro-Besnica III. faza.
Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zadvor-Šmartno pri Litiji.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 60 dni po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Druž-

ba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 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! Ponudba za izdelavo PGD, PZI modernizacije ceste R 3-645/1189 Sostro-Besnica III. faza.“ - M.O.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. 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.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
Ur.l. št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Metka Ovsenek, grad. teh. ZIL Inženiring d.d. Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, tel. 061/133-50-40.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
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Št. 110-1/99
Ob-7788
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 061/133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: AC Razdrto – Čebulovica;
cestninska postaja Senožeče – sistem
ABC.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
67,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Razdrto – Čebulovica.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da – izvajalci elektro stroke.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg variantne ponudbe ponuditi tudi osnovno ponudbo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok dokončanja del je 2
meseca po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-8439, faks 178-8332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 18. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 8. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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 Razdrto – Čebulovica; cestninska postaja Senožeče – sistem ABC”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo 18. 8. 1999 ob 9. uri
na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št.
320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
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ložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. 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.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, 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.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto Rubinič, dipl.
inž., Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel. 061/17-88-331, faks
061/17-88-332.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-7790
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: krpanje z vročo asfaltno maso na območju AC baze Ljubljana, AC
baze Postojna in AC baze Hrušica.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
88,000.000 SIT.
4.
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 storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: izvedba del je največ
30 delovnih dni, rok dokončanja del je do
30. 10. 1999.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-

nudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-8439, faks 178-8332.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 19. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 19. 8. 1999 do 8,30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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
Krpanje z vročo asfaltno maso na območju
AC baze Ljubljana, AC baze Postojna in AC
baze Hrušica”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 19. 8. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,640.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. 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.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, 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.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit Černe, dipl.
inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-624-00/347,
faks: 136-97-16.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-7791
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
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veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje storitev dokončne premoženjskopravne ureditve na avtocestnem odseku Dane – Fernetiči.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
15,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC odsek Dane – Fernetiči.
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 storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka del je takoj
po sklenitvi pogodbe oziroma prejemu potrebne dokumentacije. Rok dokončanja del
je najkasneje 4 mesece po prejemu ustrezne dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-8439, faks 178-8332.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 8. 1999 do 8,30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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
Opravljanje storitev dokončne premoženjskopravne ureditve na avtocestnem odseku Dane – Fernetiči”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 8. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 465.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
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13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. 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.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, 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.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Tadeja Žlebir, dipl.
jur. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-624-00/490,
faks 136-95-52.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-7792
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: izgradnja sistema zvez – optični kabel ob avtocesti.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
142,000.000 SIT.
4.
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 storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg variantne ponudbe ponuditi tudi osnovno ponudbo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka del je takoj
po sklenitvi pogodbe oziroma prejemu potrebne dokumentacije. Rok dokončanja del
je najkasneje 4 mesece po prejemu ustrezne dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste

d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-8439, faks 178-8332.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 24. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 8. 1999 do 8,30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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
Izgradnjo sistema zvez – optični kabel ob
avtocesti”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 24. 8. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4.260.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. 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.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, 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.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne
informacije posreduje Stane Pavrič, univ. dipl.
inž. el., DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje,
tel.: 041/651-689, faks: 063/442-001.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-7793
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 133-22-51.

Stran

3774 / Št. 56-57 / 16. 7. 1999

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava PGD, PZI in PZR
projektov za priključek Celje – zahod (Lopata).
Ocenjena
vrednost
naročila
je
85,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje – zahod.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: posamezni projekti morajo biti izdelani v dveh mesecih po podpisu
pogodbe oziroma potrditvi ponudbe in oddani v revizijo. Rok za izdelavo projekta PZR je
30 dni po izdelavi projekta PGD.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-8439, faks 178-8332.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 18. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 8. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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
Izdelava PGD, PZI in PZR projektov za priključek Celje – zahod (Lopata)” Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 8. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,550.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačeva-
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nja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. 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.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, 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.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13-22-170.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-7795
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
Telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: AC Cogetinci - Vučja vas;
izdelava PGD, PZI in PZR projektov za AC
Cogetinci - Vučja vas.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
430,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Cogetinci - Vučja vas.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: PGD projekti (že revidirani) in PZR projekti morajo biti izdelani v
petih mesecih po podpisu pogodbe oziroma
potrditvi ponudbe. Rok za izdelavo projekta
PZI je 30 dni po izdelavi projekta PGD.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba

št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 18. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 8.
1999 do 10.30.
(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 Cogetinci - Vučja vas; izdelava PGD, PZI
in PZR projektov za AC Cogetinci - Vučja
vas”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 8. 1999
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo preložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 12,900.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredeljitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: 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.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Maja Mikluš Moran, dipl. inž. - Družba za državne ceste,
d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
8. 5. 1998.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 4. 6. 1999 pod št.
Ob-4693.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 23/99
Ob-7371
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, slušni test.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KSL Studio, d.o.o., Kopalniška NH, Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Festival Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava zvočne skrinje in
ojačevalcev s pripadajočimi transportnimi zaboji.
7. Pogodbena vrednost: 13,448.851 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,718.890 SIT, 13,448.851 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.
Mestna občina Ljubljana

ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 305-018/99
Ob-7368
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za pravosodje; Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Pohorje
Mirna, p.o., Mirna.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik na ponovljeni javni razpis ni prejel nobene ponudbe za električno
indukcijsko peč za segrevanje okroglih vložkov – surovcev iz Al in Al zlitin pri kovanju.
Postopek se zaključi.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1998,
Ob-4341.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni

Ob-7372
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev (1. alinea 1. odstavka 3.
člena ZJN).
3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo je bilo dodeljeno na pod-

lagi največjega števila točk po že objavljenem kriteriju.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana (za blago pod specifikacijo št. 1
razpisa),
2. Zelinka & sinovi, d.o.o., Linhartova
17, Ljubljana (za blago pod specifikacijama
št. 2 in 3 razpisa).
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
ad a) na zahtevane lokacije naročnika po razpisu
ad b) delovne postaje– 385 kosov,
– strežniki – 14 kosov,
– strežniki večje kapacitete – 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost:
1. vrednost pogodbe št. 9905un je
101,476.375 SIT,
2. vrednost pogodbe št. 9905ze je
32,130.000 SIT.
Vsi davki in stroški so že vključeni.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– specifikacija št. 1:5 ponudb,
– specifikacija št. 2:5 ponudb,
– specifikacija št. 3:5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– specifikacija št. 1: 130,688.250 SIT,
86,829.050 SIT,
– specifikacija št. 2: 30,611.844 SIT,
21,538.800 SIT,
– specifikacija št. 3: 6,852.294 SIT,
5,479.648 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Priloga
Opis opreme

Kosov

1. Tiskalniki matrični A4
2. Tiskalnik matrični A3
3. Zmogljivejši matrični tiskalniki A
4. Barvni brizgalni tiskalniki A4
5. Laserski tiskalniki črno-beli A4
6. Kvaliteten laserski tiskalnik črno-beli A4
7. Mrežni laserski tiskalniki A3
8. Mrežni laserski tiskalniki A4
9. Barvni mrežni laserski tiskalniki A4
10. Podajalci posameznih listov za LQ-870
11. Potisni in vlečni traktorji papirja za LQ-870
12. Avtomatični podatkovni preklopniki 4-1
13. Avtomatični podatkovni priklopniki 2-1
14. MarkNet Token Ring adapterja
15. Barvni scanerji A4
16. IDE CD ROM enote
17. CD RW enote
18. Port replikatorji za IBM ThinkPad 600
19. Stojala za računalnike
20. Spominski moduli za IBM ThinkPad 600
21. Spominski moduli za IBM TP
22. Spominski moduli za IBM PC
23. Analogni PCMCIA modemi
24. Analogni modemi - zunanji
25. Tipkovnice
26. Miške
27. Disketne enote
28. Monitorji 17 palčni
29. Monitorji 19 palčni

62
21
33
3
21
1
6
22
3
14
4
5
15
2
13
42
12
9
10
25
25
209
11
20
25
16
9
36
11

Izvajalec

Gambit Trade, d.o.o.
Gambit Trade, d.o.o.
Gambit Trade, d.o.o.
Gambit Trade, d.o.o.
ITS Intertrade, d.d.
ITS Intertrade, d.d.
ITS Intertrade, d.d.
ITS Intertrade, d.d.
ITS Intertrade, d.d.
Select Technology
Select Technology
Zelinka & sinovi
Unistar, d.o.o.
ITS Intertrade, d.d.
Select Technology.
Select Technology.
Gambit Trade, d.o.o.
ITS Intertrade, d.d.
Zelinka & sinovi.
Zelinka & sinovi.
Zelinka & sinovi.
Zelinka & sinovi.
Zelinka & sinovi.
Unistar, d.o.o.
ITS Intertrade, d.d.
Select Technology.
ITS Intertrade, d.d.
Zelinka & sinovi.
Zelinka & sinovi.

pogodbena vrednost

št. pon.

najv. pon.

najniž. pon.

6,934.204
2,167.872
1,652.856
149.550
1,383.900
204.960
3,671.940
7,957.400
1,742.970
532.140
49.413
41.947,50
50.260
192.500
741.195
359.194,50
541.308
288.090
82.950
233.625
301.875
3,291.750
254.100
360.290
315.000
27.367,20
24.300
2,532.600
1,004.850

5
5
2
4
6
4
4
4
5
3
3
4
4
4
2
5
5
4
2
4
4
4
4
4
3
5
5
5
5

7,187.691
3,044.027
1,710.450
153.940,50
2,205.315
225.750
3,874.500
8,453.316,67
2,171.664,50
1,023.092
138.764
76.020
142.537,50
220.500
741.195
822.360
741.195
367.746,75
82.950
352.000
386.400
5,277.250
419.714,17
475.396
420.000
60.000
36.855
3,020.940
1,514.392

4,426.800
1,764.000
1,652.856
134.615,25
1,337.001,75
204.960
2,428.839
7,957.400
1,742.970
532.140
49.413
31.935
50.260
192.500
288.606,50
348.439
541.308
288.090
43.500
233.625
301,875
2,184.624,75
254.100
360.290
315.000
18.293,33
24.300
2,257.794
1,004.850
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Opis opreme

30. Diski
31. UPS
32. Prenosni diski
33. Prenosni računalniki
33.a. Prenosni računalniki

Ob-7373
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev (1. alinea prvega odstavka 3. člena ZJN).
3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo je bilo dodeljeno na podlagi največjega števila zbranih točk po naslednjem kriteriju:
– prilagojena cena: – 0-30 točk,
– skladnost s tehničnimi specifikacijami:
– 0-40 točk,
– tehnična podpora: – 0-10 točk,
– reference ponudnika: – 0-10 točk,
– pogoji financiranja: – 0-5 točk,
– plačilni pogoji: – 0-5 točk.
Za prvo postavko razpisa – nakup programskega orodja ali niza orodij za nadzor
nad transakcijskim strežnikom IBM CICS –
naročnik izvajalca ni izbral, ker se je na razpis prijavil samo en ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– prva postavka: neuspel razpis,
– druga postavka: Platinum Techinology.
G.m.b.h, Austria, Prinz-Eugen-Strasse
8-10, A-1040.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
ad a) na zahtevane lokacije naročnika,
ad b)
1. neuspel razpis,
2. programsko orodje ali niz orodij
za nadzor nad sistemom za upravljanje
z bazo podatkov IBM DB2.
7. Pogodbena vrednost:
– prva postavka: neuspel razpis,
– druga postavka: 13,882.869 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– prva postavka: ena,
– druga postavka: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– prva postavka: 20,448.997,60 SIT,
– druga postavka: 41,827.800 SIT,
13,882.869 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-7374
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

Kosov

100
1
5
13
3
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Izvajalec

Gambit Trade, d.o.o.
Select Technology.
Zelinka & sinovi.
Zelinka & sinovi.
Zelinka & sinovi.

pogodbena vrednost

št. pon.

najv. pon.

najniž. pon.

2,098.000
98.826
168.000
7,330.050,00
1,613.400

6
3
3
6
6

3,946.000
159.900
199.220
8,793.557,50
2,147.187

1,832.000
97.862,33
168.000
7,225.270
1,613.400

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, ki so bila uporabljena pri
ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, vključno z navedbo referenc
ponudnika, so:
– tehnične lastnosti ponujene opreme
(ugotavljanje minimalnih zahtevanih in dodatnih tehničnih lastnosti ponujene opreme),
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali razpisana dela s področja ponudbe
(PR/99 - razpisni obrazec 6),
– rezultati testiranja opreme (preverijo se
tehnične lastnosti ponujene opreme),
– razmerje cene in kvalitete ponujene računalniške prezentacijske opreme in komercialni pogoji,
– vzdrževanje (pregled sposobnosti dobavitelja na področju vzdrževanja opreme),
– dosedanje izkušnje pri opremljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (PR/99 - razpisni
obrazec 5),
– celovitost ponudbe.
Vrednostna ocena meril, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu PR/99 - razpisni obrazec 7 – merila za izbor.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbere več ponudnikov računalniške prezentacijske opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– EMG, Aškerčeva 4a, Žalec,
– Raping, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
– TSE, Tržaška 126, Ljubljana,
– Avtotehna, Celovška 175, Ljubljana,
– Minolta, Vodovodna 101, Ljubljana,
– Repro, Šmartinska 106, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Vzgojno izobraževalni zavodi v Republiki Sloveniji.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
– EMG: 9,647.988 SIT,
– Raping: 38,105.640 SIT,
– TSE: 41,155.820 SIT,
– Avtotehna: 7,536.375 SIT,
– Minolta: 4,427.136 SIT,
– Repro: 2,688.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– projektor: 803.999 SIT, 574.540 SIT,
– projekcijsko platno: 19.990 SIT,
– digitalni fotoaparat: 122.976 SIT,
86.625 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-7375
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bile
upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
Merila, ki so bila uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, vključno z navedbo referenc ponudnika, so:
a) za točke VII. a-h razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami naročnika,
– ugotovljene potrebe po programski
opremi,
– dosedanje izkušnje pri uporabi ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,
– razmerje cena/kvaliteta ponujene programske opreme,
– prilagojenost programske opreme zahtevam uporabe v slovenskem prostoru,
– višina ocenjenih stroškov, ki so povezani z uvajanjem in uporabo ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,
– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih,
– zagotovljena tehnična pomoč pri uporabi programske opreme,
– pripravljenost ponudnika za sodelovanje pri uvajanju ponujene programske opreme v šole.
b) za točke VII. i, j razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti ponujenih didaktično-metodičnih
navodil v vzgojno-izobraževalnih zavodih za
področje dela ki mu je programska oprema
namenjena,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami naročnika,
– ugotovljene potrebe po programski
opremi,
– dosedanje izkušnje pri uporabi ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,
– razmerje cena/kvaliteta ponujene programske opreme,
– prilagojenost programske opreme zahtevam uporabe v slovenskem prostoru,
– višina ocenjenih stroškov, ki so povezani
z uvajanjem in uporabo ponujene programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
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– dostopnost uporabniške literature in didaktično-metodičnih navodil v slovenskem
in drugih jezikih,
– zagotovljena tehnična pomoč pri uporabi programske opreme,
– pripravljenost ponudnika za sodelovanje pri uvajanju ponujene programske opreme v šole.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Vrednostna ocena meril, ki so bila uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu Pol-98 – razpisni obrazec 5 – merila za izbor.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Amnim, d.o.o., Gorazdova 3, Ljubljana,
– Pia, d.o.o., Efenkova 61, Velenje,
– DIS – Dušan Smrečnik, s.p., Dobrna
35a, Dobrna,
– Gambit Trade, d.o.o., Savska cesta 3,
Ljubljana,
– AskPRO, d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana,
– Rossana, d.o.o., Tržaška 17, Logatec,
– Miška, d.o.o., Kunaverjeva 6-8, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: osnovne šole, srednje šole in dijaški domovi v Republiki Sloveniji.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
– Amnim, d.o.o.: – 3,300.000 SIT,
– Pia, d.o.o.: – 3,569.600 SIT,
– DIS – Dušan Smrečnik, s.p.: –
8,295.000 SIT,
– Gambit Trade, d.o.o.: – 6,373.510
SIT,
– AskPRO, d.o.o.; – 8,090.500 SIT,
– Rossana, d.o.o.: – 187.500 SIT,
– Miška, d.o.o.: – 13,526.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe glede na količino za isto programsko
opremo: 215.617,50 SIT za 1 kos,
161.810 SIT za 50 kosov.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998, Ob-1103.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-7376
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolne ponudbe bo naročnik
ocenjeval po naslednjih merilih:
1. Tehnične lastnosti ponujene opreme:
– izločilni kriterij: neustreznost ponujene opreme,
– 6 točk – natančna, razumljiva ponudba, kjer tehnična dokumentacija v celoti
ustreza opisu in kjer je ponujena tudi nadstandardna oprema,
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– 4 točke – natančna, razumljiva ponudba, kjer tehnična dokumentacija v celoti
ustreza opisu in ni ponujene nadstandardne
opreme,
– 2 točki – razumljiva, tehnično pomanjkljiva specifikacija opreme;
2. Celovitost ponudbe:
– 6 točk – ponujena je vsa oprema,
– 2 točki – ponujen je le del opreme;
3. Garancijski pogoji:
– izločilni kriterij: garancija krajša od
dveh let,
– 2 točki – za vsako leto garancije za
računalnike,
– 2 točki – za vsako leto garancije za
periferno opremo;
4. Izjava principala: da bo prevzel garancijske obveznosti, če ponudnik iz kakršnegakoli razloga ni sposoben opravljati pogodbenih obveznosti iz tega naslova:
– 0 točk – ni izjave,
– 2 točki – prevzema v zmanjšanem
obsegu,
– 4 točke – prevzema v celoti;
5. Dobavni rok: (za celotno kvoto):
– izločilni kriterij: več kot 30 dni po
podpisu pogodbe,
– 2 točki – 30 dni po podpisu pogodbe,
– 4 točke – 20 dni po podpisu pogodbe;
6. Reference ponudnika: se ugotavljajo na podlagi razpisnega obrazca reference ponudnika:
– 0 točk – ponudnik ni opremljal
vzgojno-izobraževalnih zavodov,
– 2 točki – ponudnik je opremljal vzgojno-izobraževalne zavode v manjšem obsegu
(do sto osebnih računalnikov letno),
– 4 točke – ponudnik je opremljal
vzgojno-izobraževalne zavode v večjem obsegu (nad 100 osebnih računalnikov letno);
7. Kakovost opravljanja razpisanih
storitev:
– 2 točki – postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju poslovanja,
– 4 točke – pridobljen ISO certifikat
na področju poslovanja;
8. Testiranje opreme in rezultati testiranja opreme: naročnik bo ponujeno opremo testiral na Fakulteti za računalništvo in
informatiko v Ljubljani.
Testiranje:
– pregledali bomo ali oprema zadostuje pogojem razpisa in priloženim specifikacijam dobavitelja,
– ocenili bomo splošno primernost
opreme za šole (robustnost, funkcionalnost,...),
– ocenili bomo,kvaliteto monitorja
(popačenje slike, zrnatost slike, frekvenca
osveževanja,...),
– ocenili bomo,kvaliteto tipkovnice in
miške,
– ocenili bomo,zmogljivost računalnika kot celote z uporabo zmogljivostnih testov,
– preverili bomo, ali vse komponente
sistema delujejo pravilno,
– pogledali bomo, če so priložena navodila ustrezna in kvalitetna, ali je priložena
vsa programska oprema in vsi potrebni gonilniki,
– pregledali bomo , ali je programska
oprema ustrezno (pravilno) nameščena ozi-

roma ali so na računalniku opazni problemi s
programsko opremo in stabilnostjo sistema,
– preverili bomo delovanje funkcij za
varčevanje z energijo.
Točkovanje testiranja:
Za vsako področje testiranja (a, b, c,
do i) bo strokovna skupina za testiranje dodelila eno točko, če bo oprema delovala
brezhibno, za manjše napake bo dodelila
0,5 točke, za bistvene napake ali pomanjkljivosti pa 0 točk.
9. Cena:
– 10 točk – najcenejši ponudnik,
– 8 točk – ponudnik, ki bo od najcenejšega ponudnika dražji za do 10% cene,
– 6 točk – ponudnik, ki bo od najcenejšega ponudnika dražji od 10 do 20%
cene,
– 4 točke – ponudnik, ki bo od najcenejšega ponudnika dražji od 20 do 30%
cene,
– 2 točki – ponudnik, ki bo od najcenejšega ponudnika dražji od 30 do 40%
cene,
– 0 točk – ponudnik, ki ima od najcenejšega ponudnika ceno dražjo za več kot
40% cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Liko Pris, d.o.o., Verd 100a, Vrhnika,
– Gorenje Point, d.o.o., Partizanska 12,
Velenje,
– Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana,
– Comtron, d.o.o., Gregorčičeva 39,
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: vzgojno-izobraževalni zavodi v Republiki Sloveniji.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
– Liko Pris, d.o.o.: – 155,893.911 SIT,
– Gorenje Point: – 153,113.436 SIT,
– Unistar: – 152,217.630 SIT,
– Comtron, d.o.o.: – 7,074.380 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 239.800 SIT za 50 kosov, 180.900
SIT za 50 kosov.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 51/2-99
Ob-7377
1. Naročnik, poštni naslov: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana, tel.
061/221-882.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo ni dodeljeno, ker se je
javil le en ponudnik.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 45 z dne 11. 6. 1999, Ob-161.
Narodni muzej Slovenije
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Ob-7378
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, dobavni rok, rok plačila,
kompenzacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gorenje trgovina, Partizanska 12, Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 10 kosov pnevmatskih
dvigal.
7. Pogodbena vrednost: 8,176.140 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,307.474,20 SIT, 8,176.140 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4455.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje
Št. 50-336-11/99
Ob-7379
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Europap, d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava papirne galanterije za čas od 1. 7. 1999 do
30. 6. 2000.
7. Pogodbena vrednost: 2,999.970 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,500.076,75 SIT, 2,999.970,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2573.
Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo
Št. 50-336-10/99
Ob-7380
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): priznanje sposobnosti, najnižja
cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. MK Birooprema, d.d., Dunajska
121, Ljubljana,
2. Biro Center, d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana,
3. Cankarjeva založba, d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana,
4. Mladinska knjiga trgovina, d.d.,
Slovenska 29, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material po
razpisni dokumentaciji za čas od 1. 7.
1999 do 30. 6. 2000.
7. Pogodbena vrednost: ca. 6,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,553.363,72 SIT, 2,518.222,36 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2574.
Inštitut RS za rehabilitacijo
Št. 50-336-9/99
Ob-7381
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. sveže meso: Jurmes, d.d., Leona
Dobrotinška 15, Šentjur,
II. sveže meso – perutnina: Jurmes,
d.d., Leona Dobrotinška 15, Šentjur,
III. mleko in mlečni izdelki: Pomurske
Mlekarne, d.d., Industrijska 10, Murska Sobota,
IV. kruh: Žito PT, d.d., Šmartinska
154, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po skupinah za čas od 1. 7. 1999 do 30.
6. 2000.
7. Pogodbena vrednost:
I. 13,495.665 SIT,
II. 7,897.564 SIT,
III. 5,948.883,80 SIT,
IV. 3,894.195,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
I. 9,
II. 4,
III. 5,
IV. 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 15,062.397,60 SIT,13,495.665 SIT,
II. 8,453.952,10 SIT, 7,897.564 SIT,
III. 7,272.093,10 SIT, 5,948.883,80 SIT,
IV. 5,226.070,50 SIT, 3,894.195,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2553.
Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo
Št. 25/6-99-I/1
Ob-7382
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po merilih navedenih v
razpisni dokumentaciji.
3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Enoop, d.o.o., enološka
oprema, Selo 26, Črniče.
6. (a) Kraj dobave: Kočevje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: mehanska stopnja - avtomatske grablje na CČN Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 8,806.080 SIT
z vključenim DDV-jem.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,554.949 SIT, 8,292.048,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3602.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-7458
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje »Komunala Cerknica p.o.«, Notranjska c. 44, Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dobavni rok, ponudbena cena,
plačilni pogoji, garancija, reference, servis.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gimpex, d.o.o., Ločna 10a,
Novo Mesto.
6. (a) Kraj dobave: Cerknica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) 1 kom – tri osno tovorno vozilo,
tristrani prekucnik prostornine 8 m3 in
opremo za montažo snežnega pluga.
B) 1 kom – dve osno tovorno vozilo z
nadgradnjo za pobiranje in odvoz odpadkov.
7. Pogodbena vrednost: 34,090.153
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,074.768 SIT, 34,090.153 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 44-45 z dne 11. 6. 1999 , Ob-4959.
Komunala Cerknica, p.o.
Št. 214/99
Ob-7462
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena 60%, reference 10%, plačilni pogoji 10%, rok izvedbe
10%, druge ugodnosti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor (2., 3., 6., 11.,
16., 19., 20., 21., 25. in 27. točka), Mikro-Polo (1., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12.,
13., 14., 15., 17., 23., 24., 26., 28. in 29.
točka), Labormed (22. točka), Tehnooptika
(18. točka).
6. (a) Kraj dobave: območne enote zavoda.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijska oprema po
spisku (29. točka).
7. Pogodbena vrednost: 24, 206.063
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: predvidena vrednost javnega naročila
40,042.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999.
14.
Veterinarski zavod Slovenije
Ob-7574
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnična primernost vozila, komercialna ponudba (cena, rok dobave, plačilni pogoji).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Webo, d.o.o., Šlandrova 4,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gasilsko vozilo GVC
24/50 (1+6), 1 kos.
7. Pogodbena vrednost (brez davka):
24,526.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,498.471 SIT, 23,617.833,45 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4176.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Št. 47/99
Ob-7575
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, faks
175-2186.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.
3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
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4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za blagovno skupino A: ECS, d.o.o.,
IOC Trzin, Motnica 7, Trzin,
– za blagovno skupino B: Iskra Računalniki, d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
· skupina A: dobava strojne in sistemske programske opreme centralnega računalniškega sistema s postavitvijo sistema in integracijo nove opreme z obstoječo opremo ter izvajanje tehnične
pomoči, svetovanja in vzdrževanja,
· skupina B: dobava računalniške periferne opreme (PC, tiskalniki).
7. Pogodbena vrednost: skupina A:
78,746.150 SIT, skupina B: 13,632.054
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
· skupina A: 101,755.782,90 SIT,
78,746.150 SIT,
· skupina B: 19,940.556,60 SIT,
13,295.100 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: po razpisnih merilih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.
JZ RTV Slovenija
Št. 050/99
Ob-7576
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, faks
175-2186.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.
3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ECS, d.o.o., IOC Trzin, Motnica 7, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema –
strežniki za AvidNews.
7. Pogodbena vrednost: 9,040.745,30
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,008.836 SIT, 8,349.390 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: po razpisnih merilih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.
JZ RTV Slovenija
Št. 719/99
Ob-7577
1. Naročnik, poštni naslov: SNG Drama
Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnične lastnosti zabojnika, cena za zabojnik, skupna cena, referenčni podatki, izpolnjevanje zahtev naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis Tosin, d.o.o., Letališka 33, Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava novih in popravilo obstoječih zabojnikov.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,558.500 SIT, 812.000 SIT (osnovna
cena za kos).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
SNG Drama
Št. 5/99
Ob-7578
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Ul.
talcev 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila;
cena 80%, reference 10%, plačilni pogoji
10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je po posameznih skupinah dodeljeno naslednjim izvajalcem:
I. brizge in igle, katetri, tubusi, kanile in
zbiralniki za igle: Dentacom, d.do.o., Velenje,
II.a) osebna zaščitna sredstva: Simpss,
d.o.o., Trzin,
II.b) druga zaščitna sredstva: Simpss,
d.o.o., Trzin,
III. potrošni material za sterilizacijo: Sanolabor, d.d., Ljubljana,
IV. potrošni material za RTG: Sanolabor,
d.d., Ljubljana,
V. mali diagnostični aparati: Simpss,
d.o.o., Trzin,
VI. inštrumenti: Apollonia, d.o.o., Ljubljana,
VII. ostali potrošni in drobni inventar: Sanolabor, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: fco skladišča naročnika – razloženo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravstveni potrošni material in drobni inventar zajet v skupinah
in podskupinah;
I. brizge in igle, katetri, tubusi, kanile in
zbiralniki za igle,
II. zaščitna sredstva,
II.a) osebna zaščitna sredstva,
II.b) druga zaščitna sredstva,
III. potrošni material za sterilizacijo,
IV. potrošni material za RTG,
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V. mali diagnostični aparati,
VI. inštrumenti,
VII. ostali potrošni in drobni inventar.
7. Pogodbena
vrednost:
28,478.676,59 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
I. brizge in igle, katetri, tubusi, kanile
in izbiralniki za igle: 5,874.270,78 SIT,
II.a) osebna
zaščitna
sredstva:
3,635.358,80 SIT,
II.b) druga
zaščitna
sredstva:
1,495.252,50 SIT,
III. potrošni material za sterilizacijo:
560.451,42 SIT,
IV. potrošni
material
za
RTG:
6,633.600 SIT,
V. mali diagnostični aparati: 1,493.920
SIT,
VI. inštrumenti: 1,036.361 SIT;
VII. ostali potrošni in drobni inventar:
7,749.462,09 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. brizge in igle, katetri, tubusi, kanile
in izbiralniki za igle: 5,874.270,78 SIT;
7,364.282,65 SIT,
II.a) osebna
zaščitna
sredstva:
3,635.358,80 SIT; 6,595.280 SIT,
II.b) druga
zaščitna
sredstva:
1,495.252,50 SIT; 2,212.800 SIT,
III. potrošni material za sterilizacijo:
560.451,42 SIT; 1,168.574,10 SIT,
IV. potrošni
material
za
RTG:
6,633.600 SIT; 7,264.887,80 SIT,
V. mali
diagnostični
aparati:
1,493.920 SIT; 2,451.294,10 SIT,
VI. inštrumenti:
1,036.361
SIT;
1,306.051,60 SIT,
VII. ostali potrošni in drobni inventar:
7,749.462,09 SIT; 7,749.462,09 IST.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4858.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Št. 33/99
Ob-7579
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost izvedbe javnega
naročila - kakovostno, v zahtevanem roku
in po ugodni ceni.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bombažna predilnica in
tkalnica Tržič, d.d., Predilniška cesta 6,
Tržič.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
v MORS, Šentvid.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 11.876 kosov rjuh,
3.557 kosov prevlek za vzglavnike.
7. Pogodbena vrednost: 22,995.828
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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A) rjuhe: maks. 2.450 SIT/kos, min.
1.500 SIT/kos,
B) prevleke: maks. 790 SIT/kos, min.
425 SIT/kos.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, in
popravki št. 37/99 z dne 21. 5. 1999.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 8174/1999/1710
Ob-7580
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
telefaks 061/174-27-17.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstno opremo (5% delež),
– pozitivne reference izvajalca za montažo tovrstne opreme (23% delež),
– tehnična prednost nad pogoji ustreznosti (7% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija 3, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Elektro - Slovenija,
d.o.o., RTP Divača.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža telekomunikacijske opreme za objekt DV
220 kV Divača–Padriče, odsek Divača–slovensko/italijanska meja.
7. Pogodbena vrednost: 46,795.686 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,827.418 SIT, 46,795.686 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 8174/1999/1710
Ob-7581
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
telefaks 061/174-27-17.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (57% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– zagotavljanje kvalitete (20% delež),
– pozitivne reference za dobavo identične opreme (20% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elex, d.o.o., Dunajska
cesta 21, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Elektro - Slovenija,
d.o.o., RTP Divača.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava OPGW ter obe-

šalnega in spojnega materiala za objekt DV 220 kV Divača–Padriče, odsek
Divača–slovensko/italijanska meja.
7. Pogodbena vrednost: 21,771.800
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,150.200 SIT, 21,771.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 39-390-1-6/98
Ob-7766
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250
Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50.
člen ZJN).
3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kriteriji in merila, navedeni v
razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Salus, d.d., Mašera Spasićeva 10,
1000 Ljubljana,
– Interexport, d.o.o., Slovenska 54,
1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
– Laboratorijska
tehnika
Burnik,
d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice,
– Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,
– Iris, d.o.o., Rimska 8, 1000 Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Naročnik je za posamezno skupino in
podskupino priznal sposobnost trem cenovno najugodnejšim ponudnikom, ki so
ponudili najnižjo končno ceno.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava diagnostičnih
sredstev in laboratorijskega materiala
v okviru letnih potreb naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 17,650.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vsake štiri mesece izbrane ponudnike pozval, da mu dostavijo
ponudbe,
b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki
jim je priznal sposobnost, izbral izvajalca,
ki mu bo ponudil najnižjo ceno posameznega artikla.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999, Ob-2978.
13.
Splošna bolnišnica Brežice
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Št. 39-390-1-6/98
Ob-7769
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250
Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50.
člen ZJN).
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kriteriji in merila, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Salus, d.d., Mašera Spasićeva 10,
1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice,
– Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,
– Iris, d.o.o., Rimska 8, 1000 Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
– Emporio Medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana,
– Simps’s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
– Johnson & Johnson, s.e., Dunajska
22, 1000 Ljubljana,
– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,
– Merit, d.o.o., Šmartinska 130/VI,
1000 Ljubljana,
– Nord, d.o.o., Gotovlje 62a, 3310 Žalec,
– Gopharm, d.d., Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica,
– PFM – S, d.o.o., Kolodvorska 4, 4000
Kranj,
– Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana.
Naročnik je za posamezen artikel iz vseh
skupin in podskupin priznal sposobnost
trem cenovno najugodnejšim ponudnikom,
ki so izpolnjevali vse ostale pogoje.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava blaga – zdravil
skupine D in ostalega medicinskega potrošnega materiala v okviru letnih potreb naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 46,300.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vsake štiri mesece izbrane ponudnike pozval, da mu dostavijo ponudbe,
b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno posameznega artikla.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999, Ob-2979.
13.
Splošna bolnišnica Brežice
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 03300-119/98-34
Ob-7478
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kompletnost ponudbe, reference na območju naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grading CO, d.o.o., Reboljeva 14, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: postavitev že izdelanih AB elementov in ureditev dostopne
poti in dela parkirišča v makadamski izvedbi.
7. Pogodbena
vrednost:
26,036.936,30 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,263.812,97 SIT brez DDV,
26,036.936,30 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999, Ob-4046.
Občina Domžale
Št. 03300-24/99-34
Ob-7479
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kompletnost ponudbe, reference na območju naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Signa, podjetje za izvajanje
cestne signalizacije in vzdrževanje, Brnčičeva 31, Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: talna signaliazcija na
območju občine Domžale.
7. Pogodbena vrednost: 12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,592.391,50 SIT, 13,737.205,60
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999, Ob-4049.
Občina Domžale
Št. 03300-23/99-34
Ob-7480
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kompletnost ponudbe, reference na območju naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asist, d.o.o., Cesta v Kleče
16, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: semaforizacija prehodov za pešce in koordinacija v strogem središču Domžal.
7. Pogodbena vrednost: 17,041.690
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,165.770 SIT brez DDV,
17,041.690 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999, Ob-4048.
Občina Domžale
Št. 03300-21/98-34
Ob-7481
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo visoke, nizke
gradnje Čamil Alija, s.p., Matije Tomca 1,
Domžale.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije Rova – II. faza, Rova.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT z vključenim DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,215.412,11 SIT brez DDV,
67,456.370 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999, Ob-4047.
Občina Domžale
Št. 03300-37/98
Ob-7482
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kompletnost ponudbe, reference na območju naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova 12,
Domžale.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba fekalne in
meteorne kanalizacije v Sp. Krtini; Krtina.
7. Pogodbena vrednost: 70,000.000 z
vključenim DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 72,286.661,20 SIT brez DDV,
55,137.852 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999, Ob-4045.
Občina Domžale
Ob-7483
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Solčava, Solčava 16, Solčava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z merili po razpisni dokumentaciji je izbrani ponudnik dosegel najboljšo skupno ceno po posameznem objektu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) izgradnja primarnega kanalizacijskega
omrežja v Občini Solčava, PUP, d.d., Velenje,
b) vodovod Solčava – razširitev omrežja
do naselja Medica, Alea Group, d.d., Celje,
c) izvedba kanalskih priključkov in ureditev okolice objekta vodovoda in kanalizacije
PUP, d.d., Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a) izgradnja primarnega kanalizacijskega omrežja v Občini Solčava,
b) vodovod Solčava – razširitev
omrežja do naselja Medica,
c) izvedba kanalskih priključkov in
ureditev okolice objekta vodovoda in kanalizacije Solčava, Robanov kot.
7. Pogodbena vrednost:
· objekta a. in c. = 29,850.612 SIT,
· objekt b. = 46,564.548,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 26,581.687,40 SIT, 16,492.766,80
SIT,
b) 61,152.806,70 SIT, 46,564.548,60
SIT,
c) 16,153.451 SIT, 12.520.911,40
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3846.
Občina Solčava
Št. 60-1973/99
Ob-7484
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komunala, Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomsko najugodnejša ponudba: ustrezne reference, ugodna cena, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vias, d.o.o., Novo mesto,
Ljubljanska cesta 51, Novo mesto.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Cerov Log – II. faza.
7. Pogodbena vrednost: 11,917.422
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,045.732 SIT, 11,917.422 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4836.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 344-046/99-2
Ob-7485
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mežica, Trg Svobode 1, Mežica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, rok gradnje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo PE
gradnje Slovenj Gradec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Mežica–Harmonkov križ, na odseku
Obretan–Vojak.
7. Pogodbena vrednost: 30,046.916
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,093.900 SIT, 30,046.916 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999,
Ob-3521.
Občina Mežica
Št. 34404-7/99
Ob-7486
1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena: 40 točk,
– plačilni pogoji: 0 točk,
– rok dokončanja del: 10 točk,
– jamstvo za kakovostno opravljeno delo in garancijski rok: 10 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah: 10 točk,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev:
5 točk,
– reference ponudnika: 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cesta Varaždin, d.d., Podružnica Ormož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija II. etape lokalne ceste Lekmarje–Sv. Štefan,
št. 7425 oziroma 406200 po novi kategorizaciji v dolžini 2.650 m.

7. Pogodbena vrednost: 34,517.875
SIT s 3% p.d.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,291.532,17 SIT, 34,517.875 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3928.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 2/14
Ob-7488
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 43. člen ZJN.
3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Peček, d.o.o.,
Hudourniška pot 21, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade na
objektu OŠ Valentin Vodnik v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 9,766.710 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,336.430 SIT, 9,766.710 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.
13.
Mestna občina Ljubljana
Št. 20/99
Ob-7489
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Bežigrad, d.d., Podmilščakova 24, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova sanitarij in
tlakov v viškem vrtcu, enota Zarja, Reška ul. 31, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
17,717.860,92 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,717.860,92 SIT, 17,434.854,26
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 36 z
dne 14. 5. 1999.
Mestna občina Ljubljana
Št. 21/99
Ob-7491
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
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3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Bežigrad, d.d., Podmilščakova 24, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova sanitarij in
tlakov v viških vrtcih, enota Orlova Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,175.541 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,716.216 SIT, 12,175.541 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 36 z
dne 14. 5. 1999.
Mestna občina Ljubljana
Št. 17/99
Ob-7492
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IN.CO INVEST, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova prostorov v
nadstropju ZD Polje.
7. Pogodbena vrednost: (39,731.312
SIT z DDV) 33,387.657 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,755.336 SIT brez DDV,
33,387.657 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 36 z
dne 14. 5. 1999.
Mestna občina Ljubljana
Št. 11/99
Ob-7493
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije – vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, Vrhnika.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova prostorov Vrtca Jelka, enota Palčki, Lavričeva 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,072.972 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,824.687 SIT, 24,072.972 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 28-29
z dne 23. 4. 1999.
Mestna občina Ljubljana

Št.
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Ob-7495
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled, Seliška 3, 4260
Bled.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, izvedbeni roki, reference
o dosedanjem opravljanju enakih del, dodatne ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fingar, d.o.o., Tržaški hrib
11, 3250 Rogaška Slatina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija velike telovadnice.
7. Pogodbena vrednost: 8,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti so se gibale med ±5% od
vrednosti v razpisu.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13.
Osnovna šola prof. dr.
Josipa Plemlja Bled
Ob-7496
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in reference.
Izbrani izvajalci so po zgoraj navedenih
merilih prejeli najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltiranje lokalnih
in krajevnih cest na območju Občine
Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 135,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 344-04-001/99
Ob-7497
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, rok, rok izvedbe del in ostali razpisni pogoji.
Pri ocenjevanju ponudb so bili upoštevani kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška ulica 49/a, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokalne ceste in javnih poti na območju Občine Žetale.
7. Pogodbena
vrednost:
54,648.777,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,049.429,20 SIT, 51,626.341 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Št. 395/99.
Občina Žetale
Št. 10/99
Ob-7499
1. Naročnik, poštni naslov: Študentski
domovi v Ljubljani, p.p. 4262, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišje število točk po razpisanih merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mizarstvo Alojz Vencelj, Šentvid pri Stični 66.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava, dobava in
kompletna postavitev omar na objektu
dom III, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,694.844 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,949.960 SIT, 9,068.574,32 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40, z dne 28. 5. 1999.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 569-0011/99-540
Ob-7501
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Velenje, Urad za negospodarske javne
službe, Titov trg 1, p.p. 97, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stanovanjsko podjetje,
d.o.o., Koroška c. 48, Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacijska dela v vrtcu Ciciban v Velenju.
7. Pogodbena vrednost: 7,642.928,50
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,665.411 SIT, 7,642.928,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Mestna občina Velenje
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Št. 40310/0063/99 07
Ob-7502
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Radlje, d.d., Mariborska
c. 40, 2360 Radlje ob Dravi.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje obnove
mariborske Sinagoge (brez opreme),
kraj izvedbe je objekt v Židovski 4 v Mariboru.
7. Pogodbena vrednost: 36,905.434 SIT.
8. Vrednost del, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim:
16,238.644 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,634.769 SIT, 36,905.434 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4129.
Mestna občina Maribor
Ob-7503
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, v soglasju
z Ministrstvom za šolstvo in šport RS.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference ponudnika, reference
odgovornih oseb, garancijski rok in pogoji
garancije, skupna ponudbena cena, ostale
ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehniško podjetje
Kranj, d.d., Ul. Mirka Vadnova 11, 4000
Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in vgradnja
naprav za hlajenje in ogrevanje.
Kraj izvedbe: Kranj, Kidričeva cesta 55a.
7. Pogodbena
vrednost:
55,211.103,69 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,436.040,59 SIT, 55,211.103,69
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4353.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede Kranj
Št. 64/99
Ob-7504
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna
skupnost Lendava, Partizanska 12, 9220
Lendava.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
36 z dne 14. 5. 1999 in v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 64, Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pločnika v
Kranjčevi ulici, Lendava.
7. Pogodbena vrednost: 26,962.974
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,305.971,43 SIT in 26,962.974 SIT
(varianta z asfaltom) ter 34,272.473,92 SIT
in 32,204.387 SIT (varianta s tlakovci).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3578.
Krajevna skupnost Lendava
Št. 65/99
Ob-7505
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna
skupnost Lendava, Partizanska 12, 9220
Lendava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
36 z dne 14. 5. 1999 in v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIDOS Lendava, d.d., Lendava, Partizanska 93.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja javne kandelabrske razsvetljave v Kranjčevi ulici,
Lendava.
7. Pogodbena
vrednost:
23,402.004,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,174.448 SIT, 17,112.240 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3577.
Krajevna skupnost Lendava
Št. 63/8-419
Ob-7507
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, kontaktna
oseba
Drago
Goričan,
tel.:
064/478-110, faks: 064/478-11-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.
3. Datum izbire: javno odpiranje je bilo
na naslovu: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, 18. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): opis odločujočih meril za izbiro
izbrane ponudbe: ponudbena cena, referenčna lista, garancija na izvršena dela in
dosedanje izkušnje na podobnih delih v občini.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Javno vodnogospodarsko
podjetje Kranj, d.d., Ulica Mirka Vadnova 5,
Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
in ceste v delu naselja Zgornje Duplje.
7. Orientacijska vrednost: 19,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prispelo je 5
ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,466.525 SIT, 23,131.824 SIT, obe
brez davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Občina Naklo
Št. 347-1533/98-FV
Ob-7508
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, Pesnica
pri Mariboru.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena 60%, dosedanje izkušnje na tovrstnih delih 30%, rok izvedbe del 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iztokova ulica 30, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova – asfaltiranje
lokalne ceste št. 310070, Polička Vas–
Vukovski Dol, II. faza – obnova spodnjega ustroja, od km 2.336 do km 3.346 in
preplastitev z enoplastnim asfaltom od
km 2.336 do km 4.673.
7. Pogodbena
vrednost:
27,404.063,75 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,518.122 SIT, 27,404.063,75 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.
Občina Pesnica
Št. 81-33/MO10
Ob-7509
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pozitivne reference ponudnika za dobavo tovrstne opreme na objektih Eles,
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– pozitivne reference izvajalca za montažo tovrstne opreme na objektih Eles,
– tehnična prednost nad pogoji ustreznosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. julija 3, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
TK opreme za objekt DV 110 kV Cirkovce–Kidričevo II.
7. Pogodbena vrednost: 64,001.428
SIT (davek ni vključen v ceni).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: 13,235.261 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,709.287 SIT (brez davka),
64,001.428 SIT (davek ni vključen v ceni).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33/MO7
Ob-7510
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pozitivne reference izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava uvodnih kablov, optičnih delilnikov in pribora ter
montaža in umerjanje za DV 110 kV Cirkovce–Kidričevo II.
7. Pogodbena vrednost: 4,858.159,55
SIT (davek ni vključen v ceni).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,524.275,55 SIT (brez davka),
4,858.159,55 SIT (brez davka).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33/MO9
Ob-7511
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference izvajalca v Eles-u,
– reference izvajalca izven Eles-a.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: montaža OPGW na
DV 110 kV Cirkovce–Kidričevo II.
7. Pogodbena vrednost: 2,791.844,80
SIT (davek ni vključen v ceni).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,791.844,80 SIT (brez davka),
2,597.215 SIT (brez davka).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33/MO8
Ob-7513
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– zagotavljanje kvalitete,
– pozitivne reference za dobavo identične opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex international trade, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava OPGW ter
obešalnega in spojnega materiala za DV
110 kV Cirkovce–Kidričevo II.
7. Pogodbena vrednost: 11,961.320
SIT (davek ni vključen v ceni).
8. Vrednost dela, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim:
10,530.752,85 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,515.600 SIT (brez davka),
11,961.320 SIT (brez davka).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št 625/99
Ob-7514
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. ponudbena cena: 70%,
2. reference ponudnika: 30%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rosi Zgonc, d.o.o., Eipprova 11, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija RTG prostorov v pritličju Kliničnega oddelka za
travmatologijo, Njegoševa ulica 4, SPS
kirurške klinike, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za travmatologijo.
7. Pogodbena vrednost: 15,273.838
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,307.562 SIT, 15,273.838 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bilo.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3269.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/93
Ob-7596
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: D.A.R.G., d.o.o., Mlaška
c. 5, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju CP Kranj.
7. Pogodbena vrednost 9,360.989 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,468.252,10 SIT, 33,608.028 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4390.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7598
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju CP Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost 4,639.010 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,162.893,15 SIT, 4,639.010,32 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4389.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7599
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999 .
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP POMGRAD, d.d., Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju CP Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,609.165 SIT, 19,641.247,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4392.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7601
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tanko, d.o.o., Ribnica,Šeškova 46, 1310 Ribnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju CP Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,374.189 SIT, 12,064.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40/1999 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4395.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7602
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tanko, d.o.o., Ribnica,Šeškova 46, 1310 Ribnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju CP Koper.
7. Pogodbena vrednost: 3,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,848.460 SIT, 2,045.824 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40/1999 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4388.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7603
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6.1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VIALIT-ASPHALT, d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na področju
CP Koper.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,591.113 SIT, 9,949.980,32 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40/1999 z dne 28. 5. 1999.
Ob-4397.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7604
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na področju
CP Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,011.752,90 SIT, 9,266.246 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40/1999 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4398.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7605
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagreška 49, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na področju
CP Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 14,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,779.800 SIT, 14,283.394 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40/1999 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4403.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7607
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999 .
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na področju
CP Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,879.340 SIT, 20,194.300 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40/1999 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4399.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7608
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LIKO, Industrija kovinske
opreme, d.d., Liboje 26a, 3301 Petrovče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova in postavitev
varnostnih ograj na cestah R1-225
(1084), RT-923 (1087), RT-905 (1095),
R3-636 (1126), R2-407 (1144), R2-408
(1374).
7. Pogodbena vrednost: 23,497.742
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,041.622 SIT, 23,769.777 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31/1999 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3372.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7609
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: obnova in postavitev varnostnih ograj na območju CP Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 65,347.435
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,982.407,70 SIT, 69,061.677
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31/1999 z dne 30. 4. 1999
Ob-3366.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7611
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6.1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KRAJNC – VNG Žalec, s.p.,
3310 Žalec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija brežin na
cesti R 431 Srednji Dolič-Vitanje.
7. Pogodbena vrednost: 15,978.208
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,808.497 SIT, 11,498.601 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2776.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7613
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova podvoza za
železnico na cesti G2 106/262 v Podpoljanah.
7. Pogodbena vrednost: 29,786.795
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,836.063,80 SIT, 29,786.795 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3371.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7614
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja mostu čez
Košnico pri Tremerjih na cesti
G1-5/0328.
7. Pogodbena vrednost: 47,946.673
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,952.933,50 SIT, 47,946.673 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3697.
Direkcija RS za ceste
Št. 13/661
Ob-7662
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, reference, plačilni
pogoji in ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenijašport 3 T, d.o.o.,
Celovška 25, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev atletske
steze na stadionu Stanko Mlakar, Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 25,344.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,480.000 SIT, 25,344.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45/99 z dne 11. 6. 1999.
Mestna občina Kranj
Št. 115/99
Ob-7797
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komunalno podjetje “Log”, d.o.o., Ravne na Koroškem, Dobja vas 187.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je po
točkovanju cene, referenc in plačilnih pogojev dobila najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marjan Slemenšek, s.p.,
Gradbena mehanizacija in gradbena dela,
Lampreče 7, Črna na Koroškem.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nizkotlačno plinovodno omrežje na Prevaljah in v Mežici.
7. Pogodbena
vrednost:
47,187.274,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,939.634,50 SIT, 47,187.274,60
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999, št.
29/4-1999.
Komunalno podjetje “Log”, d.o.o.
Št. 005-8/99-100
Ob-7770
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
faks št.: 063/743-446.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ugoden rok izvedbe, reference,
cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis, d.d., Celje, Oblakova 32, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Izgradnja 1000 m3
vodohrana na Rifniku.
7. Pogodbena vrednost: 42,283.950
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,283.950 SIT, 38,968.968 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33/99 z dne 7. 5. 1999.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 005-7/99-100
Ob-7771
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
faks št.: 063/743-446.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kratek rok izvedbe, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroplanum, d.o.o., Celje,
Partizanska cesta 24, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja črpališč,
vodohrana in raztežilnika vodovodnega
omrežja Bukovje - II. faza.
7. Pogodbena vrednost: 14,386.506
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: šest.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,232.149 SIT, 14,386.506 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33/99 z dne 7. 5. 1999.
Občina Šenjur pri Celju
Št. 005-5/99-100
Ob-7773
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
faks št.: 063/743-446.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): garancija, kratek rok izvedbe,
cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV, d.d., nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega omrežja Hrastje - Zagora, II. in III.
faza.
7. Pogodbena vrednost: 13,442.010
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,895.311 SIT, 10,825.846 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33/99 z dne 7. 5. 1999.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 005-6/99-100
Ob-7774
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
faks št.: 063/743-446.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ugoden rok izvedbe, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vilkograd, Kolar Viljem, s.p.,
Zlateče 8a, Šentjur.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda,
razbremenilnika in črpališča Grušce-Jazbine.
7. Pogodbena
vrednost:
21,826.616,69 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: sedem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,334.300 SIT, 21,826.616,69 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33/99 z dne 7. 5. 1999.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 110-1/99
Ob7786
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, faks 061/133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Fram – Slivnica –
BDC; nadhod za pešce s priključnimi
rampami.
7.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: razpis za nadhod za pešce s priključnimi rampami na AC Fram – Slivnica – BDC se
razveljavi. Nov javni razpis za izgradnjo nadhoda bo izveden pod spremenjenimi pogoji po izboru variante priključevanja AC
Fram – Hajdina.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-7419
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference ponudnika, rok dokončanja del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Paritet, d.o.o., Teharska c.
4, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) izdelava projektov PGD, PZI perona na postaji Radohova vas,
b) izdelava projektov PGD, PZI perona na postaji Ivančna Gorica,
c) izdelava projektov PGD, PZI perona na postaji Ljubljana - Rakovnik.
7. Pogodbena vrednost:
a) 670.000 SIT,
b) 670.000 SIT,
c) 670.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 2,165.800 SIT, 670.000 SIT,
b) 1,895.300 SIT, 670.000 SIT,
c) 2,201.500 SIT, 670. 000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 37-38/99 z dne 21.
5. 1999 (Ob-3943).
Slovenske železnice
Št. 402/99
Ob-7450
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ker nobena od dveh ponudb ni v
celoti upoštevala razpisnih pogojev, naročnik ni izbral izvajalca in bo ponovil razpis.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: na razpis sta
prispeli dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,500.500 SIT, 14,280.000 SIT.
11., 12.
Slovenska filharmonija
Št. 2.2.2.-2262/99-MH
Ob-7452
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
Železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
ulica 11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo je bilo na osnovi evaluacije ponudb, ki je zajemala: reference ponudnika pri izvedbi podobnih projektov, reference delovne sile pri izvedbi podobnih projektov, udeležba na ogledu trase in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TABAS, d.o.o., Podsvetija
39, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: “progovno kabliranje Pivka – Ilirska Bistrica
– državna meja – polaganje progovnih
kablov z izklopi jarkov in polaganjem
korit ter zaključevanje kablov v tehničnih prostorih” – Varianta A.
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7. Pogodbena vrednost: 22,261.956
SIT b.p.d.
8. Vrednost del, ki jih bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo
ni bilo v sklopu variante A oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,331.950 SIT b.p.d., 22,261.956
SIT b.p.d.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni listi RS, št. 36 z dne 14. 5.
1999.
Slovenske železnice, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
predšolskih in šolskih otrok v šolo in iz
šole ter na tečaje drsanja in plavanja.
7. Pogodbena vrednost: 106.000 SIT
mesečno za prevoze šolskih otrok v šolo in
iz šole in 21.000 SIT za 7 prevozov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 106.000 SIT, 21.000 SIT.
11.,
12. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 36 z
dne 14. 5. 1999.
Mestna občina Celje

Št. 1137
Ob-7454
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elcond ingeniring, d.o.o.,
Celovška cesta 150, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava
kablov ter izvedba zamenjave TT linije s
kablom na relaciji Prvačina-Ajdovščina.
7. Pogodbena
vrednost:
23,764.311,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,980.139 SIT, 23,764.311,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3279.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-7457
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: 23. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, reference,
mnenje ZVD o tehnični ustreznosti predlaganih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elevator, d.o.o., Petkova
70, Lj.-Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava in zamenjava osebnega dvigala.
7. Pogodbena vrednost: 14,256.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,256.200 SIT, 13,820.660 SIT.
11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Ur. l. RS: št. 36, Ob-3623 z dne 14. 5.
1999.
Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik

Št. 60300/0006/98
Ob-7455
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Knezov trg 9, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev za storitve prevoza predšolskih in osnovnošolskih otrok.
3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena - 8 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa - 5 točk,
– zanesljivost prevozov - 4 točke,
– lastna prevozna sredstva - 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik - 2 točki,
– plačilni rok - 2 točki,
– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika - 2 točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Izletnik Celje, d.d., prometno, gostinsko in turistično podjetje, Aškerčeva 20, 3000 Celje (za dnevne prevoze
osnovnošolskih otrok v šolo in iz šole), Edvard Vengust, Javni prevoz oseb z avtobusom, Cesta na grad 66 a, 3000 Celje (za
dnevne prevoze predšolskih in osnovnošolskih otrok na tečaje plavanja in drsanja).

Št. 053-4/99
Ob-7459
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. junij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišjo
skupno oceno na podlagi vseh meril in kriterijev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AdriaNet, d.o.o., WTC, Dunajska 158, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava računalniških aplikacij za podporo izvajanja zavarovanja in štipendiranja in
tekoče vzdrževanje teh računalniških
aplikacij.
7. Pogodbena vrednost: Za izdelavo aplikacij 33,600.000 SIT, za tekoče vzdrževanje je ocenjena vrednost 9,870.000 SIT
letno (plačilo po realiziranih storitvah na podlagi ponujenih cen vzdrževanja).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,822.771 SIT, 37,050.000 SIT
(vrednosti so ponujena cena za izdelavo a-

plikacije, letni pavšalni znesek za vzdrževanje in cena 600 vzdrževalnih ur).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 50-336-12/99
Ob-7461
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): priznanje sposobnosti, najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Periteks, d.o.o., Blatnica 2, Trzin,
2. Bistra, d.o.o., Spodnji trg 27, Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dnevni
odvoz, pranje in dostava opranega posteljnega perila za čas od 1. 7. 1999 do
30. 6. 2000.
7. Pogodbena
vrednost:
ca.
14,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,411.100 SIT, 8,929.300 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. Ob-2572 z dne 10.
4. 1999.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 50-336-8/99
Ob-7463
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena - 48 točk, reference - 21
točk, ugodni plačilni pogoji - 21 točk, faktor
fluktuacije - 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dizako, d.o.o., Steletova 2,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitve varovanja za čas od 1. 7. 1999 do
30. 6. 2000.
7. Pogodbena vrednost: 7,197.120 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,996.376 SIT, 7,197.120 SIT.
11., 12.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-7464
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference na delih v večjih termoenergetskih objektih, strokovna usposobljenost ponudnika, kadrovska sestava,
bonitete ponudnika in cena s plačilnimi pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: revizija odklopnikov 110 kV v TE Trbovlje,
d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 11,032.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponovni razpis. Prvi razpis objavljen v Ur. l.
28-29/99 dne 23. 4. 1999.
12.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-7582
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja elektro in strojna šola Kranj, Kidričeva cesta 55,
Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: merila za dodelitev naročila so: končna cena, ovrednotena z 90% in reference, ovrednotene z 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čeplak čiščenje in trgovina,
d.o.o., Efenkova 61, Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje šolskih prostorov in športne dvorane v izmeri 7.854 m2 z okolico in z materialom za čiščenje.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 11,888.442,72 SIT letno.
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): te vrednosti ni, ker je bil razpis za
celotno storitev.
9. Število prejetih ponudb: na javni razpis je prispelo 8 ponudb, od tega je veljavnih 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1,243.216,80
SIT
mesečno,
990.703,56 SIT mesečno.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnejših informacij o postopku izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
razpisa za ugotavljanje sposobnosti ni bilo.
Srednja elektro in strojna šola Kranj
Ob-7587
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a, 1001
Ljubljana, p. p. 4251, tel. faks 061/334-033.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena 50%, reference 15%, plačilni
pogoji 15%, izvedbeni rok 20%
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: ORIA COMPUTERS, d.
o. o.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: postavitev lokalnih računalniških mrež.
7. Pogodbena vrednost: predvidena
vrednost naročila ca. 17,400.000 SIT., pogodbena vrednost 14,739.392 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,400.000 SIT, 14,739.392 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-5771.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 110-1/93
Ob-7588
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring IBT, Proletarska
4, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava PGD, PZI ureditve Partizanske ceste
R2-445/350 v Sežani.
7. Pogodbena vrednost: 21,722.855 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,800.892,50 SIT, 21,722.855 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7591
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: K.A.B., d.o.o., Glavni trg 2,
8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: PZI
projekt modernizacije regionalne ceste
RT-909/1128 Vresje-Sorica od km
2+000 do km 4+600.
7. Pogodbena vrednost: 6,644.960 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,782.200 SIT, 6,644.960 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93
Ob-7592
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: K.A.B., d.o.o., Glavni trg 2,
8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: PGD,
PZI modernizacija ceste R-696 Graška
gora-Šmiklavž.
7. Pogodbena vrednost: 7,559.475 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,256.600 SIT, 7,559.475 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-7594
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elsa, d.o.o., Šlebingerjev
breg 15, Gornja Radgona.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav
in cestne razsvetljave na državnih cestah na območju CP Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 28,438.091 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe : 30,188.091 SIT, 28,438.091 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 50315-8/1999-15
Ob-7615
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: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 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.: Igea d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava digitalnih katastrskih načrtov - območje 99-11.
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7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.:
11,587.584 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: naloga
3.1.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: naloga 3.1.: najnižja 11,587.584 SIT,
najvišja 12,736.636 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.
Geodetska uprava RS

Št.
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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-7757
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G7 - družba za varovanje,
Špruha 33, IOC Trzin, 1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: postavitev in izgradnja varnostno-operativnega centra z dograditvijo videosistema in
protivlomnega sistema.
7. Pogodbena vrednost: 43,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe: 52,891.102,91 SIT (z davkom) in
60,278.807 SIT (z davkom).
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
Ur. l. RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4634.
Banka Slovenije

Ob-7740
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: edina, primerna in razpoložljiva lokacija.
3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edina, primerna in razpoložljiva
lokacija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stane Kirn Jezero 19, Preserje.
6. (a) Kraj dobave: Preserje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: poslovni prostori v velikosti 110.42 m2.
7. Pogodbena vrednost: 34,000.000
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: (podatke od 4. do 10.
točke navesti za vsako pogodbo posebej,
če je bilo naročilo oddano po delih): ni.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,000.000 SIT.
11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 110-1/99
Ob-7783
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 061/133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
Tempus Babnik k.d., Družba za ekonomsko svetovanje, Vodnikova 171/a, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava
investicijskega programa za odsek Razdrto – Vipava; HC Vipava – Podnanos.
7. Pogodbena vrednost: 2,219.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,596.461 SIT, 2,219.350 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7743
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: zaradi nerazpoložljivosti iskanega operacijskega sistema na tržišču in bližajočega se leta 2000,
ko mora biti nadgradnja izvršena, so nastale
nujne okoliščine, ki ne dopuščajo, da se
upoštevajo roki za izvedbo javnega razpisa
(7. točka, 1. odst. 55. člena ZJN).
3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ker je bila ponujena enaka programska oprema v enaki konfiguraciji je bilo
odločujoče merilo cena. Izbran je bil najcenejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zelinka & sinovi, d.o.o., Linhartova 17.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
ad a) na lokacije naročnika,
ad b) programska oprema: IBM
PASS.ADV.SUB WARP SPRE.E-BUS.1
YEAR: 67 kosov,

– IBM WAPR SERVER E-BUS. MEDIA
1 kos,
– IBM WARP SRV. E-BUS DOC: 1 kom.
7. Pogodbena vrednost: 9,789.196
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,521.873 SIT, 9,789.196 SIT.
11.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-7744
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo javnega naročila je usposobljeno in pooblaščeno samo izbrano podjetje (3. točka 1. odstavka 55. člena ZJN).
3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbira je bila izvedena na podlagi
izjave Microsofta, d.o.o., z dne 17. 5.
1999. Microsoft, d.o.o., ki ima vse pravice
nad programsko opremo, ki je predmet pogodbe, v njej pooblašča izbrano podjetje
Gambit Trade za izvedbo poslovnih aktivnosti za pridobitev licence.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gambit trade, d.o.o., Savska c. 3a, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Microsoft Enterprise 100
Agreement licenčna pogodba.
7. Pogodbena vrednost: 77,207.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej 7. točko.
11.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-7746
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: v smislu 3.
točke 1. odstavka 55. člena ZJN edino podjetje ITS Intertrade razpolaga z zahtevano
tehnično opremo in usposobljenimi strokovnimi kadri za izvedbo javnega naročila (dograditev opreme).
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– izkušnje in usposobljenost dobavitelja,
– izkušnje naročnika z dobaviteljem,
– izvedbeni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: štiri tračne enote 9490 z
integrirano kontrolno enoto in priključitvijo na ESCON kanal in kasete dvojne
dolžine s črtno kodo.
7. Pogodbena vrednost: 33,524.782 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 55-85/99
Ob-7747
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga
z zahtevano teh. opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 25. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Video center, d.o.o., Matjanova pot 9, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 14 kosov videokaset z
učno vsebino s pripadajočimi knjižicami
in prosojnicami.
7. Pogodbena vrednost: 2,374.428 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena ponudba
z izjavo o eksluzivnem ponudniku.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 2,374.428 SIT.
11.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 55-161/99
Ob-7749
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga
z zahtevano teh. opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cifra, d.o.o., Stegne 21-c,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: satelitski terminal Nera
WorldPhone z dodatnim priborom.
7. Pogodbena vrednost: 1,870.659 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena ponudba
z izjavo o eksluzivnem ponudniku.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,870.659 SIT.
11.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 55-137/99
Ob-7750
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN
je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh. opremo in strokovnimi
kadri.
3. Datum izbire: 30. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Svema, d.o.o., Slovenska
c. 30, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardelejva
ploščad 25, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: GSM aparati z dodatnim
priborom.
7. Pogodbena vrednost: 1,866.205,50
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena ponudba
z izjavo o eksluzivnem ponudniku.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,866.205 SIT.
11.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 55-225/99
Ob-7751
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga
z zahtevano teh. opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Koch, Servisna oprema,
d.o.o., Celovška 228, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardelejva
ploščad 25, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema Bosch PMS 100,
prenosni multiscope s priborom ter dodatna oprema za preizkušanje sistemov
motornih vozil.
7. Pogodbena vrednost: 3,917.917 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena ponudba
z izjavo o eksluzivnem ponudniku.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,917.917 SIT.
11.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

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
Ob-7453
1. Naročnik, poštni naslov: OKP, javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. in
4. točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljen samo en ponudnik,
ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo,
ustreznimi strokovnimi kadri in pravicami intelektualne lastnine ter je edini sposoben
ponuditi patentirano biološko čiščenje komunalnih odplak po sistemu LEMNA.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LEMNA International Inc,
1408 Northland Drive, ste. 310, St. Paul,
MN 55120 ZDA.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja I. faze skupne čistilne naprave za zaledno območje
Sotelskega jezera v Rogaški Slatini.
7. Pogodbena vrednost: 497,200.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 497,200.000 SIT.
11., 12.
Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o.

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

Ob-7569
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. in
7. točki 1. odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.
3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 4. in 7. točka 1. odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Konzorcij ABB.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dobava, montaža in zagon opreme za navezavo ABB Egatrol sistema z distribuiranim sistemom vodenja v 0,4 kV, 10 kV
in 110 kV stikališčih s primarno opremo
Termoelektrarne Brestanica.
7. Pogodbena vrednost: 428,233 mio
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
j.p. Termoelektrarna Brestanica
Št. 400-05-09/99
Ob-7563
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: izvajalec je že izdelal programsko
aplikacijo, kar je opravil kvalitetno in v zahtevanem roku. Izvajalec tudi razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri in lahko omenjeno aplikacijo dopolni in opravi zahtevana
dodatna dela.
3. Datum izbire: 6. 7. 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: Tendo, d.o.o., Podjetje za
svetovanje in storitve na področju računalništva, Plečnikova 5, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: vzpostavitev izračunov zamudnih obresti za VP
in Takso, izstavljanje začasnih akontacij
pred izdajo odločb pri taksah za obremenjevanje vode, dodatna usposabljanja in
korekcije po naročnikovih navodilih.
7. Pogodbena vrednost: 2,332.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,332.400 SIT.
11.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-05-07/99
Ob-7568
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: izvajalec razpolaga z ustreznimi
strokovnimi kadri in je že izdelal podatkovni
bazi nevarnih in drugih odpadkov, kar je
opravil kvalitetno in kasneje ti dve bazi tudi
dopolnjeval in izboljševal na podlagi naročnikovih navodil.
3. Datum izbire: 5. 7. 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: Geologija, d.o.o., Idrija, Prešernova 2, 5280 Idrija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: vzdrževanje podatkovnih baz nevarnih in drugih odpadkov po Baselskih konvenciji.
7. Pogodbena vrednost: 1,555.282 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,555.282 SIT.
11.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 66
Ob-7756
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 7. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po natančnem pregledu in preveritvi obsega ter vsebine storitev je strokovna komisija ugotovila, da je za izvedbo
javnega naročila usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: INEA, d.o.o., Ljubljanska
80, Domžale.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
pregled dokumentacije za projektiranje
in izdelavo novih uparjalnikov.
7. Pogodbena vrednost: 8,159.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-7778
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (3.odstavek
1.točke 55. člena ZJN).
3. Datum izbire: 22. junij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): nadgradnjo specifikacij obstoječih programskih vmesnikov in programske knjižnice
za potrebe sistema kartice zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le izvajalec, ki je to
programsko opremo razvil in ima ustrezno usposobljene kadre, potrebne za izvedbo naročila. Razvoj in nadgraditev specifikacij programskih vmesnikov za podporo sistemu kartice
zdravstvenega
zavarovanja
predstavlja
nadgradnjo obstoječih rešitev in ne gre za
razvoj popolnoma nove opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Metra Inženiring, d.o.o., Strojeva 7, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: razvoj dopolnitev specifikacij, razvoj in
testiranje
dopolnitev
programskih
knjižnic za uporabo kartične tehnologije v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja (knjižnica-API), ki deluje na
operacijskih sistemih MS-DOS, OS/2,
Windows 16-bit in Windows 32-bit.
7. Pogodbena vrednost: 18,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1
10., 11., 12.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 535-1/99-30
Ob-7782
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
Analiza stanja meroslovnih zmogljivosti
na področju fizikalne veličine dolžina po posameznih pravnih osebah v Republiki Sloveniji je pokazala, da je v smislu tretje točke
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) usposobljen en sam kandidat, ki edini izpolnjuje
vse pogoje za izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega
etalona, za kar mu je bila v skladu 4. členom odredbe o nacionalnih etalonih izdana
tudi odločba o priznanju etalona dolžine za
nacionalni etalon.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis se lahko prijavijo le
domače pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše
ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva od ponudnikov tudi predstavitev dejavnosti, ki je vezana na predmet javnega naročila, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeu Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke meritve,
Smetanova 17, Maribor, je usposobljen
kot edini ponudnik, saj edini izpolnjuje vse
pogoje za priznaje etalona dolžine za nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu
s 4. členom odredbe o nacionalnih etalonih, izdana tudi odločba o priznanju etalona dolžine za nacionalni etalon. Zato je
urad 10. 6. 1999 sprejel sklep o oddaji
javnega naročila brez javnega razpisa Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo,
Laboratoriju za tehnološke meritve, za
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona
enote za dolžino.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke
meritve, Smetanova 17, Maribor.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za dolžino.
7. Pogodbena vrednost: 10,053.063
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 535-2/99-28
Ob-7784
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
Analiza stanja meroslovnih zmogljivosti
na področju fizikalne veličine električni tok
po posameznih pravnih osebah v Republiki
Sloveniji je pokazala, da je v smislu tretje
točke prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
usposobljen en sam kandidat, ki edini izpolnjuje vse pogoje za izvajanje dejavnosti in
izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona, za kar mu je bila v skladu 4.
členom odredbe o nacionalnih etalonih izdana tudi odločba o priznanju etalona za
električni tok za nacionalni etalon.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis se lahko prijavijo le
domače pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše
ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva od ponudnikov tudi predstavitev dejavnosti, ki je vezana na predmet javnega naročila, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeu Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire
Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, Ljubljana je usposobljen kot edini ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za priznanje etalona za
električni tok za nacionalni etalon, za kar
mu je bila v skladu s 4. členom odredbe o
nacionalnih etalonih, izdana tudi odločba o
priznanju etalona za električni tok za nacionalni etalon. Zato je urad 10. 6. 1999 sprejel sklep o oddaji javnega naročila brez jav-
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nega razpisa Slovenskemu institutu za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, Ljubljana, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za električni tok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenski institut za kakovost in meroslovje Tržaška cesta 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za električni tok.
7. Pogodbena vrednost: 12,693.500
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 535-3/99-27
Ob-7785
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
Analiza stanja meroslovnih zmogljivosti
na področju fizikalne veličine termodinamična temperatura po posameznih pravnih osebah v Republiki Sloveniji je pokazala, da je v
smislu tretje točke prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97) usposobljen en sam kandidat, ki
edini izpolnjuje vse pogoje za izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona, za kar mu je bila v
skladu 4. členom odredbe o nacionalnih
etalonih izdana tudi odločba o priznanju etalona za termodinamično temperaturo za nacionalni etalon.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis se lahko prijavijo le
domače pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše
ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva od ponudnikov tudi predstavitev dejavnosti, ki je vezana na predmet javnega naročila, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeu Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kontrolo kakovosti, Tržaška cesta 25, Ljubljana, je usposobljen kot edini ponudnik, saj
edini izpolnjuje vse pogoje za priznanje etalona za termodinamično temperaturo za nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu s
4. členom odredbe o nacionalnih etalonih,
izdana tudi odločba o priznanju etalona za
termodinamično temperaturo za nacionalni
etalon. Zato je urad 10. 6. 1999 sprejel
sklep o oddaji javnega naročila brez javnega razpisa Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za
elektrotehniko, Laboratoriju za metrologijo
in kontrolo kakovosti, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za termodinamično temperaturo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kontrolo kakovosti, Tržaška cesta
25, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za dolžino.
7. Pogodbena vrednost: 12,382.299
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 535-4/99-28
Ob-7787
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
Analiza stanja meroslovnih zmogljivosti
na področju fizikalne veličine čas in frekvenca po posameznih pravnih osebah v Republiki Sloveniji je pokazala, da je v smislu
tretje točke prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) usposobljen en sam kandidat, ki
edini izpolnjuje vse pogoje za izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona, za kar mu je bila v
skladu 4. členom odredbe o nacionalnih
etalonih izdana tudi odločba o priznanju etalona za čas in frekvenco za nacionalni etalon.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis se lahko prijavijo le
domače pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše
ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
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za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva od ponudnikov tudi predstavitev dejavnosti, ki je vezana na predmet javnega naročila, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire
Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, LJubljana je usposobljen kot edini ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za priznanje etalona za čas
in frekvenco za nacionalni etalon, za kar mu
je bila v skladu s 4. členom odredbe o nacionalnih etalonih, izdana tudi odločba o
priznanju etalona za čas in frekvenco za
nacionalni etalon. Zato je urad 10. 6. 1999
sprejel sklep o oddaji javnega naročila brez
javnega razpisa Slovenskemu institutu za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, Ljubljana, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za čas in frekvenco.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenski institut za kakovost
in meroslovje, Tržaška cesta 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za čas in frekvenco.
7. Pogodbena vrednost: 5,197.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 152/99
Ob-7796
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova
ul. 6, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
ugodna končna cena - 0 - 10 točk,
spreminjanje cen - 0 - 7 točk,
dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa - 0 - 6
točk,
posebne ugodnosti - 0 - 5 točk,
plačilni rok - 0 - 3 točke,
celovitost opisa ter skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika - 0 - 3 točke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS SERVISSYSTEM, Kopitarjeva 5, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
čiščenje šolskih prostorov.
7. Pogodbena vrednost: 12,737.829 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:15,477.234 SIT, 11,962.246 SIT.
11., 12.
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor

Št.
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek
Ob-7653
V razpisu za računalniško in sistemsko
programsko opremo Splošne bolnišnice Celje, objavljenem v Uradnem listu RS – Uradne objave, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999, se
telefonska številka v 1. točki pravilno glasi:
063/441-133.
Splošna bolnišnica Celje

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 01005
Ob-7752
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev – varovanje poslovnih prostorov, okvirna vrednost 70,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 10. 1999 do 31. 12. 2001.
5. (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, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51800-601-180.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 8. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 1999 ob 10. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, II. nadstropje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT,
– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da ponudnikovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali za s.p. potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot
10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od 80,000.000 SIT (BON 1 I/8),
– da imajo licenco za opravljanje dejavnosti,
– da opravljajo fizično in tehnično varovanje,
– da opravljajo tehnično varovanje z lastnim nadzornim centrom,
– da je pooblaščen serviser za varnostne naprave proizvajalca ADEMCO,
– da ponudnik za območje Maribora in
Ljubljane nudi oklopno vozilo.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Javni razpisi
Ob-7641
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98) in
odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98),
objavljamo
javni razpis za sofinanciranje
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, faks:
061/132-22-66.
2. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
nadaljuje z izvajanjem ‘Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije’ na posameznih horizontalnih programih. V okviru proračuna za leto 1999 je
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pripravljen program sofinanciranja projektov “Informatizacija poslovnih procesov v
podjetjih s predelovalno dejavnostjo“.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
želi podpreti napore podjetij pri informatizaciji poslovnih procesov z namenom podpore pri odločanju, optimizacije proizvodnje,
zmanjševanja stroškov in povečevanja konkurenčnosti izdelkov s končnim ciljem povečati izvoz slovenskih izdelkov na ciljnih
trgih.
Razpis je namenjen srednjim in velikim
predelovalnim podjetjem po zakonu o gospodarskih družbah. Na razpis prijavljena
podjetja naj bi že bila prisotna na tujih trgih
in naj bi z omenjenimi procesi in izboljšavami proizvodnih procesov izvoz še povečala.
Razpis ni namenjen podjetjem iz živilsko predelovalne dejavnosti in podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva (panoge DA in DF).
Ravno tako razpis ni namenjen podjetjem,
ki so v kateremkoli od poslovnih let 1996,
1997 ali 1998 poslovala z izgubo.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
proces informatizacije poslovnih procesov
sofinanciralo v višini do 50%, ostala sredstva mora zagotoviti podjetje samo.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
v okviru razpisa sofinanciralo naslednje nakupe:
– nove računalniške infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe,
– strojne, programske, sistemske in aplikativne programske opreme,
– procesnih računalnikov, video procesnega nadzora,
– računalniško vodenih nadzornih sistemov proizvodnih procesov.
Sofinancira se tudi:
– instaliranje in vzdrževanje računalniške
strojne in programske opreme,
– usposabljanje zaposlenih.
V okviru proračunske postavke 5586 “Izvajanje horizontalnih programov v industriji“
so za razpis namenjena sredstva v višini 95
mio SIT.
Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri najugodnejše ponudbe, so
sledeča:
1. Projekt informatizacije poslovnih
procesov s predvidenimi ekonomskimi učinki uvajanja informatizacije (BDV, izvoz, izkaz
uspeha - pred in po investiciji) -20%.
2. Delež izvoza v celotnem prihodku
(povprečje zadnjih treh let) -25%.
3. Izvoz na zaposlenega (povprečje
zadnjih treh let) -15%.
4. Delež sredstev za razvoj v celotnem prihodku (povprečje zadnjih treh let)
-20%.
5. Število novo usposobljenih zaposlenih na področju informatike, njihova izobrazba in funkcija, ki jo opravljajo (poimensko) -20%.
3. Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
1. Dokazila o usposobljenosti:
1.) vse registrske liste iz sodnega
registra (ne starejše od 30 dni),
2.) pozitivno finančno poslovanje v
preteklih treh letih (bilance stanja in uspeha
za leta 1996, 1997 in 1998),
3.) obrazci BON1 in BON2, ki niso
starejši od 30 dni pred odpiranjem ponudb.
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2. Dokazila o sposobnosti: seznam
zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi projekta in seznam pogodbenih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta.
3. Projektno dokumentacijo:
1.) opis projekta informatizacije, ki
mora, med drugim, vsebovati finančno konstrukcijo, vire sredstev za realizacijo in časovni načrt izvedbe;
2.) poslovni načrt z ovrednotenimi
učinki projekta (vpliv na BDV, izvoz, poslovni rezultat, produktivnost, kvaliteta proizvodov idr.);
3.) poslovni načrt za leto 1999.
Obrazložitev navedenih meril in pogojev
je v razpisni dokumentaciji.
4. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve.
Projekt mora biti končan najkasneje do
15. 12. 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, sektor
za industrijo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana,
tel.
061/178-32-50,
faks
061/132-22-66. Zainteresirani ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Damjanu Hočevarju.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezen izvod
razpisne dokumentacije je na razpolago
vsak delovni dan med 9. in 11. uro, od
dneva objave v Uradnem listu RS. Razpisno
dokumentacijo je moč dvigniti do zadnjega
dne za oddajo ponudbe, to je do 11. 8.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5000 SIT
ponudniki nakažejo s položnico na ŽR št.
50100-630-10014,
sklic:
18 21113-7141009, namen: razpisna dokumentacija za projekt “Informatizacija proizvodno tehnoloških procesov v podjetjih“.
Pri dvigu dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o izvršenem vplačilu.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 11. 8. 1999 do
15. ure v vložišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, ali
po pošti s povratnico. Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo imeti odtisnjen poštni
žig z datumom (najkasneje) 11. 8. 1999.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“. Na
prednji strani ovitka (kuverte) vloge morajo
biti navedeni: številka javnega razpisa v
Uradnem listu RS, predmet javnega naročila in naslovnik. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, sektor industrija, Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po zaključenem razpisu, in sicer 16. 8.
1999 ob 12. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana.
8. Druge informacije o naročilu:
1. Na projekt se lahko prijavijo samo
podjetja - srednja in velika, ki imajo sedež v
Sloveniji.

2. Ponudba mora biti veljavna do
15. 10. 1999.
3. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 45 dni od odpiranja ponudb.
Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti
Št. 402-138/99
Ob-7753
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, objavlja na podlagi 1. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999 (Uradni list RS, št.
9/99, 11/99, 12/99-popravek, 16/99,
22/99, 34/99, 36/99 in 40/99)
Javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov strokovnega dela in
prireditev, ki jih izvajajo stanovska in
interesna združenja kmetijskih
pridelovalcev in delovanja strojnih
krožkov in programov strokovnega
dela s področja kmetijske
mehanizacije in varnega dela s
kmetijsko mehanizacijo
1.Predmet razpisa:
A: je subvencija, namenjena sofinanciranju programov strokovnega dela in prireditev stanovskih in interesnih združenj kmetijskih pridelovalcev v letu 1999 .
Sredstva so namenjena sofinanciranju
programov strokovnega dela:
– prireditev s strokovno vsebino;
– izdajanju strokovno informativnih publikacij, uvajanju pretoka strokovnih in tržnih
informacij;
– izobraževanju in zastopanju svojih članov na promocijah združenja ter promocijah
njihovih dejavnosti.
Upravičenci lahko pridobijo do 50% celotne vrednosti programa, na katerega se
nanaša vloga.
Iz sredstev tega razpisa ni možno financirati stroškov osnovnega poslovanja stanovskih in interesnih združenj kmetijskih pridelovalcev.
B: je subvencija, namenjena sofinanciranju delovanja strojnih krožkov in zvezi strojnih krožkov v letu 1999.
Sredstva so namenjena:
a) ustanavljanju strojnih krožkov;
b) delovanju strojnih krožkov;
c) strokovnim programom in prireditvam
zveze strojnih krožkov in programom strokovnega dela s področja kmetijske mehanizacije in varnega dela s kmetijsko mehanizacijo.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:
Upravičenci, ki so jim bila za isti namen
že odobrena sredstva iz proračuna RS, ne
morejo kandidirati na tem razpisu.
A: Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu so pravne osebe, ki predstavljajo različne oblike združevanja kmetijskih pridelovalcev (društva, združenja in zveze), ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
B: Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu so:
– pod a) in b): združenja za medsosedsko pomoč – strojni krožki,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– pod c): zveza združenj za medsosedsko pomoč – strojnih krožkov.
3. Višina sredstev za ta namen v letu
1999 je 71,637.000 SIT iz proračunske
postavke 2556, in sicer:
A: Višina sredstev za ta namen v letu
1999 je 49,637.000 SIT. Sredstva iz tega
razpisa bodo upravičenci koristili na podlagi
sklenjene pogodbe.
B: Višina sredstev za ta namen v letu
1999 je 22,000.000 SIT. Sredstva iz tega
razpisa bodo upravičenci koristili na podlagi
sklenjene pogodbe.
Za posamezne upravičence znaša višina
sredstev:
– za namen pod a): 100.000 SIT;
– za namen pod b): do 50% stroškov
delovanja, vendar ne več kot 550.000 SIT;
– za namen pod c): višina sredstev je
odvisna od predloženega programa in od
razpoložljivih sredstev tega razpisa.
4. Rok:
Zahtevke za dodelitev sredstev po tem
razpisu, z vsemi prilogami, je treba poslati
najkasneje do 15. 9. 1999 na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 56–58,
Ljubljana. Pisne vloge morajo biti poslane v
zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom
pošiljatelja in označene z oznako:
A: “Ne odpiraj – za javni razpis organiziranje kmetijstva”;
B: “Ne odpiraj – za javni razpis strojni
krožki”.
Odpiranje vlog bo 22. 9. 1999 ob 10. uri
v sejni sobi MKGP / VI. nadstropje.
Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
O izbiri bodo s sklepom ministra ponudniki obveščeni najkasneje v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
5. Nepravočasne in nepopolne vloge:
Nepopolne in prepozno prispele vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Vloge so nepopolne tudi, če upravičenec do
15. junija 1999 ni vložil obrazca Podatki o
kmetijskem gospodarstvu, v skladu z 11.
členom uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999.
6. Vsebina zahtevka:
A:Vloga za razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– program strokovnega dela in prireditev upravičenca v letu 1999,
– priloge (potrdilo o registraciji),
– v primeru, da vlagatelj ni upravičenec,
mora vloga vsebovati tudi pooblastilo upravičenca za zastopanje.
B: Vloga za razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– vlogo za podporo ustanavljanju in delovanju strojnih krožkov ter strokovnim programom in prireditvam.
7. Kriteriji:
A: prednost pri izbiri bodo imeli upravičenci:
– ki zastopajo čim večje število kmetijskih pridelovalcev;
– ki zagotavljajo večji delež lastnih sredstev za izvedbo programa;
– katerih programi so vsebinsko zaokroženi, se nanašajo predvsem na varno in racionalno rabo kmetijske tehnike, uporabo
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kmetijske tehnike, spoznavanje in pospeševanje novih tehnologij ;
– katerih programi zagotavljajo čim širšo
predstavitev kmetijskim uporabnikom in javnosti.
B: v prvem letu sofinanciranja lahko upravičenci kandidirajo le za podporo ustanavljanju (namen pod a) in morajo imeti najmanj
30 članov. V drugem in naslednjih letih sofinanciranja (namen pod b) morajo izpolnjevati pogoje o najmanjšem številu članov in
opravljenih urah na 1 ha kmetijskih površin
na leto, ki jih imajo v lasti oziroma v obdelavi
člani upravičenca, kot sledi:
Leto
sofinanciranja

Najmanjše
št. članov

Najmanjše
št. h/ha/leto

2
3
4
nadaljnja leta

50
75
75
100

1
1,5
1,5
2

Najmanjša aktivnost (h/ha/leto) se lahko preračuna na čas od začetka leta do
konca meseca, v katerem je bila vložena
vloga in se temu ustrezno zmanjša. Za vsak
mesec se upošteva 1/12 potrebnih letnih
ur.
Za namen pod c) bodo sredstva dodeljena na osnovi predloženega programa.
8. Razpisna dokumentacija:
Obrazci za razpis so na voljo vsak delovni dan v času trajanja razpisa, od 8.00 do
15. ure, na recepciji MKGP, Dunajska
58/6. Ponudniki lahko obrazce za razpis
naročijo tudi pisno, na naslov MKGP, ali po
telefonu 061/178 91 27.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 402-138/99
Ob-7754
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, objavlja na podlagi 1. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 9/99,
11/99, 12/99 – popravek, 16/99, 22/99,
34/99, 36/99 in 40/99)
javni razpis
za dodelitev podpor pri investicijah z
namenom prestrukturiranja
proizvodnje, dodelave in predelave
kmetijskih pridelkov za pravne osebe
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so nepovratna sredstva
za podporo investicijam za proizvodnjo, dodelavo in predelavo kmetijskih pridelkov. Za
leto 1999 so predvidena sredstva največ
do skupne višine 470,000.000 SIT, ki se
bodo dodeljevala za podpore prestrukturiranju v kmetijstvu.
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednja področja investicijskih vlaganj:
1. Investicije s področja gradnje ali obnove hlevov, nakupi hlevske opreme in osnovne črede za govedorejo, rejo drobnice,
prašičerejo, konjerejo, rejo kuncev ter izgradnja ali obnova prostorov za skladiščenje gnoja in gnojevke;
2. Investicije s področja gradnje ali obnove objektov (vključno s pripadajočimi napravami in opremo) za skladiščenje, dode-

lavo (kot je sušenje, sortiranje, pakiranje) in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma proizvodov slovenskega izvora (razen hladilnic
za sveže sadje);
3. Investicije v vrtnarski pridelavi: postavitev ali adaptacija vseh vrst zavarovanih prostorov za vrtnarsko pridelavo (vključno s pripadajočo opremo) za moderno vrtnarsko
proizvodnjo;
4. Investicije na področju gradnje ali obnove objektov (vključno s pripadajočimi napravami in opremo) za usposobitev dejavnosti, ki veljajo po tem razpisu kot dodatne
dejavnosti;
5. Investicije v postavitev zaščitnih mrež
proti toči za zavarovanje v sadovnjakih, na
vrtninah, v trsnicah in drevesnicah ter postavitve hmeljskih žičnic;
6. Investicije na področju obnove objektov ter nakupa naprav za sušenje in dodelavo semena;
7. Nakup kmetijskih zemljišč;
8. Podporo nakupu specialne mehanizacije, in sicer :
a) posebnih vrtnarskih strojev in opreme: namizne sejalnice, sejalnice za vrtnine, vrtnarski prekopalniki in gredičarji, polagalniki folije, sadilniki sadik, stroji za medvrstno obdelavo in zaščito, spravljalniki vrtnin, pobiralniki folije, tunelov in namakalnih
cevi;
b) mehanizacija za uporabo na nagnjenih terenih:
– gorski traktorji – izvedba kot dvoosne
kosilnice;
– gorski traktorji – izvedba s togim podvozjem in obrnljivim krmilnim mehanizmom
za dvosmerno vožnjo;
– standardni traktorji s štirikolesnim pogonom, z najmanjšo močjo 40 kW in štirikolesnim zaviranjem (za štirikolesno zaviranje
se šteje: če ima traktor zavore na vseh štirih
kolesih oziroma zavore na zadnjih kolesih in
zavore na pogonski gredi sprednjega pogona oziroma zavore na zadnjih kolesih in samodejni vklop sprednjega pogona pri pritisku na stopalko delovne zavore zadnjih koles);
– gorski transporterji in nadgradnje za
gorske transporterje;
– motorne kosilnice, prilagojene za nagnjene terene (z nizkim težiščem);
– obračalniki in zgrabljalniki, prilagojeni
za nagnjene terene;
– nakladalne in transportne prikolice z
nizkim težiščem, z ali brez gnane preme;
c) okoljevarstveno sprejemljivi stroji:
– za nanašanje sredstev za varstvo rastlin;
– kombinirani okopalniki s škropilnicami;
– mulčerji;
Pojasnila pojmov:
Kot investicije s področja nakupa osnovne črede po tem razpisu se štejejo nakupi
plemenskih živali za povečanje velikosti črede oziroma naselitev zaradi izvršene investicije v hleve in opremo po tem razpisu.
Kot investicije s področja dodatnih dejavnosti po tem razpisu se štejejo investicije, namenjene za usposobitev za naslednje
dejavnosti:
· predelava oziroma dodelava kmetijskih
pridelkov oziroma proizvodov in gozdnih
lesih sortimentov iz lastne pridelave, prireje
ali gozda,
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· prodaja kmetijskih pridelkov in gozdnih
lesnih sortimentov ter proizvodov iz 1. alinee končnemu potrošniku,
· cvetličarstvo (vzgoja cvetja),
· pridelava in predelava gob in zelišč,
· domača in umetnostna obrt,
· daljinsko ogrevanje z lesnimi odpadki
(lesnimi sekanci) in projekti biomase.
Kot investicije s področja vrtnin se po
tem razpisu štejejo investicije, povezane s
pridelavo zelenjave.
Kot investicije pri nakupu posebnih strojev za uporabo na nagnjenih terenih se po
tem razpisu štejejo investicije upravičencev,
ki se ukvarjajo s kmetijstvom v območjih z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo.
II. Splošni pogoji
1. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom oziroma proizvodnjo hrane, pijač in
krmil skladno z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96)

kot glavno dejavnostjo, so za to registrirani,
iz nje dosegajo pretežni del prihodkov in
imajo sedež v Republiki Sloveniji.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Najnižja skupna predračunska vrednost
vseh investicij v okviru investicijskega programa oziroma poslovnega načrta, za katere se uveljavlja podpora po tem razpisu, je
4,000.000 SIT.
Predvidena višina podpor Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znaša do
25% predračunske vrednosti investicijskega programa oziroma poslovnega načrta.
Ministrstvo lahko delež neposrednih podpor v celotni vrednosti investicij zmanjša glede na razpoložljiva sredstva in število vlog.
Sredstva podpor lahko pridobijo le prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev.
Investitor mora zagotoviti financiranje investicijskega programa s strani poslovne banke
oziroma HKS-a, občine, dobavitelja ali Sklada
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja. d.o.o., v višini razlike

– hlevi za mlečno prirejo:
– novogradnje
– obnove
– nakup hlevske opreme
– od tega samo objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:
– novogradnje
– obnove
– hlevi za mesno prirejo:
– novogradnje
– obnove
– nakup hlevske opreme
– od tega samo objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:
– novogradnje
– obnove
– osnovna čreda
b. Prašičereja:
– hlevi za rejo plemenskih svinj:
– novogradnje
– obnove
– nakup hlevske opreme
– od tega samo objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:
– novogradnje
– obnove
– hlevi za pitance:
– novogradnje
– obnove
– nakup hlevske opreme
– od tega samo objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:
– novogradnje
– obnove
c. Reja drobnice:
– hlevi za mlečno prirejo:
– novogradnje
– obnove
– nakup hlevske opreme
– hlevi za mesno prirejo:
– novogradnje
– obnove
– nakup hlevske opreme
– osnovna čreda
č. Konjereja:
– hlevi za rejo plemenskih kobil:
– novogradnje:
– obnove
– nakup hlevske opreme
– osnovna čreda
d. Kunčereja:
– hlevi za rejo plemenskih živali:
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do pokritja celotne predračunske vrednosti
investicije oziroma najmanj 20%.
3. Kot priznane osnove, od katerih se
subvencionira investicije, se pri vseh namenih tega razpisa upoštevajo dejansko dokazljivi stroški (računi skupaj z dokazili o
plačilu računov oziroma potrjene situacije s
strani nadzornega organa skupaj z dokazilom o strokovni usposobljenosti nadzornega organa). V primeru, da so dokazila o
opravljenih delih situacije, morajo biti situacije izdane za določeno obdobje (z označenim datumom opravljenih del do 30.
10.1997 in od 1.11.1997 oziroma začetka
del po tem datumu do zaključka del).
Dejansko dokazljivi stroški se priznavajo
največ do višin, ki so določene z orientacijskimi vrednostmi na enoto. Najvišje priznane orientacijske vrednosti na enoto za posamezno vrsto investicij po tem razpisu so
naslednje:
A. Investicije s področja gradnje ali obnove hlevov in nakup hlevske opreme
a. Govedoreja:

720.000 SIT/stojišče
360.000 SIT/stojišče
360.000 SIT/stojišče
144.000 SIT/m3
72.000 SIT/m3
230.000 SIT/stojišče
115.000 SIT/stojišče
115.000 SIT/stojišče
46.000 SIT/ m3
23.000 SIT/ m3
220.000 SIT/žival
360.000 SIT/stojišče
180.000 SIT/stojišče
180.000 SIT/stojišče
72.000 SIT/ m3
36.000 SIT/ m3
90.000 SIT/stojišče
45.000 SIT/stojišče
45.000 SIT/stojišče
18.000 SIT/ m3
9.000 SIT/ m3
120.000 SIT/stojišče
60.000 SIT/stojišče
60.000 SIT/stojišče
90.000 SIT/stojišče
45.000 SIT/stojišče
45.000 SIT/stojišče
50.000 SIT/žival

720.000 SIT/stojišče
360.000 SIT/stojišče
360.000 SIT/stojišče
250.000 SIT/žival
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– novogradnje
– obnove
– nakup hlevske opreme
– hlevi za pitance:
– novogradnje
– obnove
– nakup hlevske opreme

15.000 SIT/žival
10.000 SIT/žival
10.000 SIT/žival
6.000 SIT/žival
4.000 SIT/žival
4.000 SIT/žival;

B. Investicije s področja gradnje ali obnove objektov za skladiščenje, dodelavo in predelavo (skupaj s pripadajočimi napravami in opremo):
– s področja žit:
– novogradnje
50,000.000 SIT/objekt
– obnove
30,000.000 SIT/objekt
– s področja krompirja in vrtnin:
– novogradnje
65,000.000 SIT/objekt
– obnove
45,000.000 SIT/objekt
– s področja mleka:
– novogradnje
40,000.000 SIT/objekt
– obnove
28,000.000 SIT/objekt
– s področja mesa:
– novogradnje
60,000.000 SIT/objekt
– obnove
42,000.000 SIT/objekt
– s področja predelave grozdja:
– nakup opreme razen vinske posode
40,000.000 SIT/upravičenca
C. Investicije v vrtnarski pridelavi:
– postavitev ali adaptacija (skupaj z opremo):
steklenjakov (trda kritina)
plastenjakov (trda kritina)
plastenjakov (dvojna folija in stranska trda kritina)
plastenjakov (dvojna folija)
plastenjakov (enojna folija)
tunelov

10.000 SIT/m2
4.800 SIT/m2
4.200 SIT/m2
3.400 SIT/m2
2.600 SIT/m2
660 SIT/m2

Č. Investicije s področja gradnje ali obnove objektov (vključno s pripadajočimi napravami in opremo) zaradi usposobitve za dopolnilne
dejavnosti na kmetijah:
25,000.000 SIT/objekt;
D. Investicije v:
– postavitev zaščitnih mrež proti toči za zavarovanje v sadovnjakih, na vrtninah, v trsnicah in drevesnicah
– postavitev hmeljskih žičnic
E. Investicije s področja novogradnje in obnove objektov ter nakupa naprav za sušenje in dodelavo semena:
– novogradnje
– obnove
– oprema
F. Nakup kmetijskih zemljišč:

75,000.000 SIT
50,000.000 SIT
150,000.000 SIT
4.800.000 SIT/ha

G. Nakup specialne mehanizacije:
Ministrstvo lahko preveri verodostojnost
predloženih računov oziroma potrjenih situacij. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za namen pridobitve sredstev po
tem razpisu navajal neresnične podatke,
se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno dodeljena
sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila ministrstva upravičencu do dneva vračila.
Hkrati izgubi tudi pravico do kakršnihkoli
intervencijskih sredstev ministrstva za dobo dveh let.
4. Upravičenec, ki je za podporo določeni investiciji v preteklosti že pridobil
sredstva finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane oziroma sredstva, namenjena celostnemu urejanju podeželja in obnovi vasi, ne
more za isti namen kandidirati na tem javnem razpisu.
5. Sredstva iz naslova podpor investicijam zaradi prestrukturiranja ali moderniza-

1,700.000 SIT/ha
4,600.000 SIT/ha

8,000.000 SIT/stroj
cije proizvodnje, dodelave in predelave
kmetijskih pridelkov bodo lahko uveljavljali
le tisti upravičenci, ki so v skladu s 6. členom uredbe o uvedbi finančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999 do 15. junija
1999 oddali pravilno izpolnjen obrazec
“Podatki o kmetijskem gospodarstvu” na
naslov: Poslovno združenje prehrane Slovenije – GIZ, Slovenska c. 54, Ljubljana.
6. Upravičenci so po tem javnem razpisu upravičeni do podpor za investicije, ki
so bile oziroma bodo izvedene v obdobju
med 1. 11. 1997 in 1. 9. 1999.
Pri investicijah v objekte, ki so navedene pod točkami I./1, I./2, I./4 in I./6, se
lahko prijavijo na razpis tudi upravičenci, ki
imajo do prijave na razpis zaključeno najmanj 40% vrednosti vlaganj (fazna gradnja), pod pogojem, da bodo vlaganje zaključili v letu 2000.
7. Vloge za dodelitev sredstev z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba poslati naj-

kasneje do 30. 8. 1999 na naslov: Poslovno združenje prehrane Slovenije, Slovenska c. 54, Ljubljana, s pripisom: “Za razpis
– prestrukturiranje v kmetijstvu (pravne osebe)”.
Nepopolne in prepozno prispele vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
8. Upravičenci bodo na podlagi sklepa
o dodelitvi sredstev sklenili pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S to pogodbo bo natančneje urejen
način in pogoji koriščenja sredstev. Izplačilo dodeljenih podpor bo v skladu s pogodbo na podlagi plačanih računov oziroma situacij za izvedena dela ali nakupe.
III. Posebni pogoji
Pri investicijah v hleve (razen za kunce)
mora upravičenec zagotoviti ustrezno površino (lastno ali najeto) za porabo gnojevke
ali gnoja (govedo 3,0 GVŽ/ha, prašiči 2,5
GVŽ/ha). Pri investicijah v prašičerejo mora
investitor v skupni porabi krme zagotoviti
najmanj 35% krme iz lastne pridelave.
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Pri investicijah na področju gradnje ali
obnove objektov za skladiščenje, dodelavo in predelavo (skupaj s pripadajočimi napravami in opremo) se upoštevajo naslednje minimalne zmogljivosti in tehnološko-tehnični kriteriji:
– na področju žit: najmanjša velikost objektov za skladiščenje je 1.000 ton,
– na področju krompirja: najmanjša velikost objektov za skladiščenje je 200 ton,
– na področju vrtnin – zahteve za objekte pri skladiščenju (hladilnice):
– najmanjša velikost hladilnic je 150
ton, velikost hladilnih celic največ do 20
ton (razen za čebulo in korenje do 50 ton),
– gostota toplotne izolacije mora presegati 20 kg/m3 za stiropor in 40 kg/m3 za
poliuretan,
– minimalna zmogljivost ohlajevanja celice je 20% na dan oziroma popolna ohladitev na režim hlajenja celotne zmogljivosti
v 5 dneh,
– režim hlajenja mora zagotavljati regulacijo temperature od -1 do +10° C (priporočeno je računalniško krmiljenje),
– hlajenje mora biti izvedeno z indirektnim ohlajevanjem, razlika med temperaturo izhlapevanja in temperaturo prostora v
času skladiščenja ne sme biti večja od
1° C, v času ohlajevanja pa ne sme biti
večja od 4° C,
– površina izmenjevalcev toplote mora
zagotavljati vzdrževanje relativne vlažnosti nad 95% (vzdrževanje visoke relativne
vlažnosti).
Na področju predelave grozdja se podpirajo investicije, ki povečujejo kakovost
proizvoda, ne povečujejo pa obseg proizvodnje.
Investicije na področju gradnje ali obnove objektov za skladiščenje, dodelavo in
predelavo (skupaj s pripadajočimi napravami in opremo) morajo biti povezane z:
– racionalizacijo ali razvojem priprave
za trg, ohranjanjem, obdelavo in predelavo
kmetijskih proizvodov,
– izboljšavo kakovosti, priprave za trg
in predstavitve proizvodov ali spodbujajo k
boljši izrabi stranskih proizvodov,
– izboljšavo ali racionalizacijo tržnih
poti,
– uporabo novih tehnik predelave,
vključno z razvojem novih in stranskih proizvodov ali odpiranjem novih tržnih priložnosti in inovativnih investicij.
Pri gradnji ali obnovi objektov in naprav
za sušenje in dodelavo semena morajo biti
investitorji registrirani za dodelavo kmetijskega semena in morajo z lastno pridelavo
semena zagotoviti dodelavo za najmanj
3.000 ton semena žit (oziroma ustrezen
delež semena krmnih rastlin). Investitorji
morajo tudi zagotoviti možnost spremljanja
kakovosti dodelanega semena med postopkom sušenja in dodelave (imajo priročni laboratorij za ugotavljanje kakovosti
dodelanega semena).
Pri nakupu kmetijskih zemljišč mora biti
investitor že lastnik najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč (razen če gre za nakup kmeti-
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je) in ne sme odtujiti teh zemljišč najmanj
10 let po prejemu sredstev.
Pri nakupu mehanizacije za uporabo na
nagnjenih terenih in za nanašanje sredstev
za varstvo rastlin morajo biti iz priložene
dokumentacije razvidni tehnični parametri,
ki dokazujejo, da je uporaba stroja okoljevarstveno sprejemljiva oziroma mehanizacija ustreza uporabi na nagnjenih terenih.
Pri nakupu strojev za spravilo in sušenje
žit, koruze, sladkorne pese, krompirja,
hmelja, pnevmatskih sejalnic in sejalnic za
strnjeno setev (žitne sejalnice) se nakup
subvencionira le, če se bo stroj uporabljal
v okviru strojnega krožka.
IV. Merila za izbor
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo pri
vseh vrstah investicij imeli investitorji v naslednjem vrstnem redu:
– ki so jim bila odobrena sredstva iz
naslova posojil Sklada za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o., Ribnica;
– katerih investicije so usmerjene v posodobitev, združevanje, izboljšanje varstva
okolja, harmonizacijo z EU standardi, koncentracijoin specializacijo;
– ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo (ta prednostni pogoj ne velja za
investicije v vrtnarstvu).
Pri investicijah s področja gradnje ali
obnove hlevov, nakupi hlevske opreme in
osnovne črede za govedorejo, rejo drobnice, prašičjerejo, konjerejo, rejo kuncev ter
izgradnje ali obnove prostorov za skladiščenje gnoja in gnojevke bodo imeli prednost upravičenci, ki imajo nižjo obremenitev po površini (GVŽ/ha) in večji delež lastne pridelane krme.
Pri objektih in napravah za skladiščenje, dodelavo in predelavo imajo prednost
po vrstnem redu:
– investicije pri predelavi žit, krompirja,
vrtnin, mleka, mesa in grozdja s slovenskim geografskim poreklom,
– investitorji, pri katerih se objekti in
oprema uporabljajo za skladiščenje, dodelavo ali predelavo kmetijskih pridelkov iz
večjega zaokroženega območja ter tisti,
kjer bo pri investiciji združenih več posameznih pridelovalcev,
– investitorji, katerih investicije bodo dimenzionirane tako, da bo izraba njihovih
zmogljivosti optimalna,
– investicije, ki pomenijo dvig kakovosti
proizvodnje.
Pri podpori investicijam v zavarovane
prostore za vrtnarstvo imajo prednost tisti
upravičenci, ki bodo uporabljali ekološko
sprejemljiv in varčen način ogrevanja (termalna voda, bioplin).
Pri gradnji ali obnovi objektov ter naprav za sušenje in dodelavo semena imajo
prednost investitorji, ki z lastno pridelavo
semena pokrivajo večji delež potreb Slovenije po semenu žit in krmnih rastlin.
Pri nakupu kmetijskih zemljišč imajo
prednost investitorji, ki jim nakup zemljišča
pomeni zaokrožitev kmetije.

V. Vsebina zahtevka
1. Vsi prosilci morajo vlogo predložiti
na izpolnjenem obrazcu “Vloga za dodelitev podpore pri prestrukturiranju in izjave”
s prilogami. Obrazec se dobi pri Poslovnem združenju prehrane Slovenije, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma na lokalnih ali
območnih enotah kmetijske svetovalne
službe.
2. Prosilci morajo vlogi priložiti naslednje dokumente:
– v primeru, da upravičenec vlaga zahtevek za dodelitev podpore za več vrst
investicij na kmetijskem gospodarstvu,
mora to predložiti v enotnem investicijskem programu oziroma poslovnem načrtu;
– poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo kmetijske svetovalne službe ali
investicijski program v skladu z metodologijo Inštituta za ekonomiko investicij Ljubljanske banke;
– izkaz finančnega stanja investitorja za
preteklo leto (BON 1 in BON 2);
– dokazilo o registraciji podjetja;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje za
novogradnjo oziroma pravnomočno dovoljenje o priglasitvi del, če za investicijo
gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– zemljiškoknjižni izpisek (ki ni starejši
od 6 mesecev) in posestni list (ki ni starejši
od enega leta) v primeru lastništva zemljišč, če gre za novo ali nadomestno gradnjo oziroma lastništva objekta, če gre za
obnovo objekta. V primeru, da investitor ni
lastnik, pa mora predložiti zemljiškoknjižni
izpisek lastnika zemljišč in najmanj desetletno overjeno zakupno pogodbo za zemljišča oziroma objekte, na katerih se izvaja
investicija;
– v primeru nakupa zemljišč oziroma
objektov je potrebno priložiti overjeno kupoprodajno pogodbo;
– dokazilo o skupnem vlaganju večih
pridelovalcev, če gre za skupno vlaganje
(pogodba o skupnem investiranju);
– predračun ali pogodbo o nakupu objektov, opreme, živine, mehanizacije oziroma zemlje;
– dokazila o financiranju investicije s
strani poslovnih bank oziroma HKS-a, občine ali dobavitelja (sklep o dodelitvi sredstev ali že sklenjene pogodbe o financiranju);
– pri vlogi za podporo pri nakupu specialne mehanizacije mora prosilec predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidna vrsta stroja in njihov namen ter vsi tehnični
podatki;
– za nakup mehanizacije v okviru strojnega krožka pa mora prosilec dodatno priložiti še dokazilo o članstvu v strojnem krožku in pisno izjavo o pripravljenosti za opravljanje storitev v okviru krožka;
– terminski plan vlaganja z dinamiko
stroškov po mesecih;
– pooblastilo, če vlagatelj ni hkrati upravičenec.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS
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Št. 402-138/99
Ob-7748
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, objavlja na podlagi 1. in 3.
člena zakona o finančnih intervencijah v
kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane
(Uradni list RS 5/91), proračuna RS (Uradni list RS 91/98) in 1. člena uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1998
(Uradni list RS 12/99)
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za
pospeševanje kmetijstva v občinah za
leto 1999
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se
bodo dodelila občinam kot sofinanciranje
ukrepov pospeševanja kmetijstva.
Občina lahko uveljavlja sredstva po tem
razpisu za naslednje namene:
a) urejanje zemljišč (namakanje, male
melioracije, agromelioracije, komasacije,
urejanje pašnikov, ureditev planin);
b) programe preprečevanja zaraščanja
kmetijskih zemljišč (košnja brežin, sečnja in
čiščenje zarasti, čiščenje melioracijskih jarkov);
c) podporo naložbam za prestrukturiranje kmetij (preusmeritev in modernizacija
proizvodnje, biološko kmetovanje, revitalizacija sadovnjakov, organiziranje uničenja
ostankov fitofarmacevtskih sredstev in druge vrste prestrukturiranj);
d) podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (dodelava in predelava kmetijskih pridelkov in lesa, kmečki turizem
ipd.);
e) sofinanciranje geodetskih podlag za
potrebe kmetijstva (sofinanciranje izdelave
digitalnih ortofoto načrtov);
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f) strokovno izobraževanje za potrebe kmetijstva v okviru delovanja društev, krožkov;
g) sofinanciranje odprave škod zaradi
elementarnih nezgod v kmetijstvu,
h)zagotavljanje dela sredstev za omogočanje dostave vode za potrebe kmetijstva.
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so občine, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
3. Višina sredstev za te namene je določena s proračunom RS za leto 1999,
dodeljevala se bodo iz proračunske postavke 2449: skupni nameni: podpora
ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah.
4. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 6. 9. 1999 na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 56–58,
Ljubljana, s pripisom: “Za razpis – podpora
ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah”.
5. Prepozne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala, naj jih dopolni. Rok dopolnitve bo pet dni od prejema
obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, bodo
zavržene.
6. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi sredstev obveščeni pisno, s
sklepom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, v roku 90 dni po izteku razpisnega roka.
7. Sredstva se bodo dodelila na osnovi
sklenjenih pogodb.
II. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Pogoji za pridobitev sredstev so:
a) predložen program ukrepov, ki jih občina sofinancira od 3. 10. 1998 do oddaje

vloge na ta javni razpis (program se predloži
na obrazcu, ki je v prilogi);
b) zagotovljeno sofinanciranje ukrepov s
strani občine iz njenih sredstev.
Prednostno se bodo obravnavale vloge
občin, ki jih je v letu 1998 prizadel potres.
2. Občini se bo dodelilo sredstva največ
do višine, ki ga same iz proračuna namenjajo
v ta namen. Za sofinanciranje geodetskih
podlag (DOF) za potrebe kmetijstva bo ministrstvo sofinanciralo izdelavo največ do 25%
občinam, ki jim za sofinanciranje posameznih DOF-ov ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še ni namenilo sredstev.
III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku za dodelitev sredstev po tem
razpisu mora biti priloženo:
– program ukrepov za pospeševanje
kmetijstva občine iz točke II/1 tega razpisa;
– izjava občine, da se program izvaja v
skladu s predpisi in da razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, ki je bila osnova za odobritev občinske podpore posameznemu ukrepu;
– dokaze o izvedenih ukrepih iz predloženega programa (virmani, izpisi agencije
za plačilni promet),
– dokaze o izvedenih pomočeh za elementarne nezgode v kmetijstvu,
– obrazec Vloga za sofinanciranje za
pospeševanje kmetijstva v občinah. Obrazec je možno dobiti na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na sektorju
za razvoj podeželja.
IV. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na sektorju za podeželje, tel.
061/178-90-59, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.
Obrazec: Občine - vloga za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje kmetijstva v
občinah.
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Št. postavke: 2449
VDOK_ID: 956178
Upravičenec: ime občine
Davčna številka:
Šifra ukrepa*

Investitor**

Vrednost izvedbe
v
letu 1998

Sofinanciranje
občine (vrednost
in delež)

* po priloženem šifrantu ukrepov
** priimek in ime ter naslov investitorja – kmeta, kjer se izvaja ukrep
Šifrant ukrepov:
a

šifra

urejanje zemljišč

košnja brežin
sečnja in čiščenje zarasti
čiščenje melioracijskih jarkov

a
a1
a2
a3
a4
a5
b
b1
b2
b3

preusmeritev in modernizacija proizvodnje
biološko kmetovanje
druge vrste prestrukturiranja

c1
c2
c3

dodelava in predelava kmetijskih pridelkov
dodelava in predelava lesa
kmečki turizem
druge dopolnilne dejavnosti

d1
d2
d3
d4

sofinanciranje izdelave digitalnih ortofoto načrtov (DOF)

e1
f
g
h

namakanje
male melioracije
agromelioracije
komasacije
urejanje pašnikov
b

c

d

preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč

podpora naložbam za prestrukturiranje kmetij

podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu

e

sofinanciranje geodetskih podlag (DOF) za potrebe kmetijstva

f
g
h

strokovno izobraževanje za potrebe kmetijstva
elementarne nezgode v kmetijstvu
dostava pitne vode za potrebe kmetijstva

Datum:
Odgovorna oseba

Župan
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana

Št. 39/99
Ob-7403
Na podlagi 5. člena pravilnika o postopkih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
17IN99A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: ERSRS), za naložbe na ozemlju Republike Slovenije v
skupnem znesku 2 milijardi SIT.
Krediti so namenjeni gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam za investicije v:
A) naprave in tehnologije varstva okolja:
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne pline, opredeljene v predpisih o emisiji snovi v
zrak (delni namen PLI);
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode, opredeljene v predpisih o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda in/ali

pripadajočih tehnoloških kanalizacij omrežij
(delni namen VOD);
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
sistemov za zbiranje, razvrščanje, predelavo in reciklažo odpadkov, opredeljenih v
predpisih o ravnanju z odpadki (delni namen ODP);
– naložbe v nabavo in namestitev opreme za izvajanje monitoringa stanja okolja in
ekoloških informacijskih sistemov (delni namen MER);
B) okolju prijaznejše tehnologije in izdelke:
– naložbe v rekonstrukcijo obstoječih
tehnologij s ciljem zmanjševanja specifičnih
emisij odpadnih snovi in energije (delni namen REK);
– naložbe v izgradnjo/nakup nadomestnih tehnologij s ciljem uvajanja čistejših tehnoloških postopkov – preprečevanja onesnaževanja na izvoru (delni namen ČIS);
– naložbe v izgradnjo/nakup novih tehnologij za proizvodnjo izdelkov in storitev, ki
zagotavljajo zmanjšanje vplivov na okolje
(delni namen IZD);
C) realizacijo ekoloških sanacijskih programov:
– naložbe, opredeljene v programih, potrjenih s strani Ministrstva za okolje in prostor, za katere so bile oblikovane dolgoroč-

ne rezervacije v otvoritvenih bilancah na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, (Ur. l. RS, št. 55/92) (delni
namen SAN).
2. Pogoji dodeljevanja kreditov:
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in druge pravne osebe, ki so v svoji
poslovni banki razvrščene v bonitetni razred
A, B ali izjemoma C – ta pogoj ni obvezujoč
ob predložitvi državnega poroštva,
b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti po tem razpisu je mogoče kriti
praviloma do 70% predračunske vrednosti
– podrobnejša opredelitev je podana v razpisni dokumentaciji. Posamični kredit lahko
znaša praviloma najmanj 10 milijonov SIT.
Krediti se odplačujejo brez moratorija, v četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo praviloma največ 5 let – v odvisnosti od višine
investicij in življenjske dobe opreme.
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo akceptnih nalogov in menic ter enega
od naslednjih zavarovanj:
– ustrezno zavarovanje s strani države
ali Slovenske razvojne družbe ali
– bančna garancija za ERSRS sprejemljive banke ali
– drugo za ERSRS sprejemljivo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v sklepu o raz-

Stran

3806 / Št. 56-57 / 16. 7. 1999

vrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk bank in hranilnic (Ur. l. RS, št.
32/99) ali
– za ERSRS sprejemljiva hipoteka na tržno zanimivi nepremičnini v vsaj trikratni vrednosti kredita, pri čemer mora kreditojemalec od pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemalcev in njihovih
investicijskih programov ali poslovnih načrtov z ekonomskega vidika predhodno pridobiti pozitivno bonitetno mnenje (lista
pooblaščenih ocenjevalcev je sestavni del
razpisne dokumentacije).
Letna obrestna mera je določena kot temeljna obrestna mera (TOM), povečana za
2% (dve odstotni točki). Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi mesečnih
obračunov dotlej opravljenih del.
c) ostale določbe
Investicije oziroma faze investicij, za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu,
morajo biti začete po 1. 1. 1998 in zaključene do 31. 12. 2000.
Pred dodelitvijo kredita morajo imeti kandidati poravnane vse zapadle finančne in
druge pogodbene obveznosti do ERSRS.
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe morajo
predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita ter akceptne naloge in menice.
Pred prvim črpanjem sredstev pa morajo
kreditojemalci predložiti še ostale inštrumente zavarovanja kredita in v primerih, ko
je bilo ob prijavi predloženo lokacijsko dovoljenje, še gradbeno dovoljenje.
3. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita z osnovnimi
podatki o kandidatu in investiciji (sestavni
del razpisne dokumentacije);
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji;
c) lokacijsko dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi del za
kreditirano investicijo – če investicija zajema gradbena dela ali namestitev stacionarne tehnološke opreme, za nabavo ostale
opreme pa ustrezno izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi
predpisi;
d) izvleček iz projektne dokumentacije,
citirane v lokacijskem dovoljenju, dovoljenju za gradnjo oziroma odločbi o priglasitvi
del (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji);
e) investicijsko dokumentacijo za obravnavano investicijo, izdelano v skladu z medotologijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji;
f) ponudbeni predračun izbranega ponudnika s podrobno specifikacijo cen posameznih del in opreme ter sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika izmed praviloma vsaj
dveh ponudb;
g) predlog zavarovanja kredita – pismo
o nameri banke za izdajo bančne garancije
ali predlog hipotekarnega zavarovanja, ki
mora vključevati cenitveni elaborat za predlagano nepremičnino, izdelan s strani cenilca s certifikatom za cenilca nepremičnin
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, s priloženim pozitivnim bonitetnim
mnenjem pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemalcev in njiho-
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vih investicijskih programov ali poslovnih načrtov z ekonomskega vidika ali dokazila o
možnosti pridobitve poroštva s strani države
ali SRD ali s strani ERSRS predhodno potrjen predlog drugega sprejemljivega zavarovanja;
h) potrdilo o plačilu obdelave vloge v znesku 120.000 SIT.
4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati
zaprosijo Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg republike 3, pisno ali po tel. 061/125-51-96.
Informacije so na voljo tudi na spletni strani
sklada www.ekosklad.si.
5. Rok in način prijave
Razpis je odprt do dodelitve razpisanih
sredstev, oziroma najkasneje do 29. 2.
2000. Prvo odpiranje vlog bo opravljeno 2.
8. 1999, nadaljnja odpiranja pa v začetku
vsakega meseca. V vsakokratno vrednotenje bodo uvrščene vloge, prispele do 15.
ure zadnjega delovnega dneva v predhodnem mesecu – merodajen je rok prispetja
na ERSRS in ne rok oddaje na pošti.
Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov
vsak delovni dan od 16. 7. 1999 naprej na
Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg republike
3, tel.061/12-55-178, pri Poloni Dodič.
Pred pošiljanjem razpisne dokumentacije
morajo kandidati posredovati dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter
navesti naslov, telefon/telefaks in kontaktno osebo kandidata, naziv investicije, delni
namen razpisa, v katerega se investicija
uvršča ter okvirno višino zaprošenih sredstev.
Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsak
projekt posebej v zaprti kuverti z navedbo
naslova pošiljatelja in napisom: “Prijava na
javni razpis 17IN99A-xxx (šifra delnega namena) – Ne odpiraj!”).
6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nadaljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih elementov iz 3. točke, tako vlogo zavrže in
kandidata o tem obvesti v osmih dneh po
končanem odpiranju.
Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja –
na stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij oziroma dokumentacije ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija odloča na podlagi znanih podatkov.
Komisija za izvedbo razpisa bo po končanem vrednotenju sprejela sklep o dodelitvi sredstev in obvestila vse kandidate, uvrščene v vrednotenje, v roku 45 dni po vsakokratnem odpiranju vlog.
7. Merila za dodeljevanje kreditov
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– stopnja pokritosti finančne rekonstrukcije z lastnimi sredstvi kandidata;
– obseg zmanjšanja emisij na enoto vloženih sredstev;
– zmanjšanje porabe naravnih virov in
energije ter nastajanje odpadkov na izvoru;
– prispevek projekta k varovanju okoljsko občutljivih območij (jezera, morje, kraš-

ka področja, vodni viri, naravni rezervati,
narodni parki);
– kandidat je pridobil ali je v postopku
pridobivanja certifikata ISO 14000;
– pomembnost projekta z vidika izvajanja Strategije prilagajanja EU na področju
okolja.
Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb je opredeljen v pravilniku o postopkih
in pogojih porabe sredstev Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97), podrobnejše
opredelitve posameznih pojmov in dokazil
iz tega razpisa pa v razpisni dokumentaciji.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 46/99
Ob-7404
Čebelarska zveza Slovenije, Ljubljana,
Cankarjeva 3, po sklepu št.134 upravnega
odbora, z dne 28. 6. 1999, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
pripravo in izvedbo svetovnega
čebelarskega kongresa leta 2003
1. Naziv in naslov prireditelja kongresa:
Čebelarska zveza Slovenije, 1000 Ljubljana, Cankarjeva 3, tel. 061/121-79-40, faks
061/126-13-35.
2. Predmet razpisa: organizacija in tehnična izvedba sedemdnevnega mednarodnega čebelarskega kongresa, ki bo septembra, leta 2003.
3. Okvirni pogoji in merila, ki jim mora
zadostiti izbrani ponudnik:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
– da je registrirana za opravljanje mednarodne kongresne dejavnosti,
– da izkaže kadrovske, organizacijske in
finančne sposobnosti za opravljanje dejavnosti iz prejšnje alinee,
– da zagotovi eno dvorano z okoli 2.000
sedeži, eno dvorano z okoli 400 sedeži, tri
dvorane od 50 do 150 sedežev, 3 do 5 pisarn, najmanj 5.000 m2 razstavnih prostorov,
– da zagotovi telekomunikacijsko, avdio
in video tehniko v vseh prostorih, kjer bodo
istočasno potekale dejavnosti kongresa,
– da zagotovi simultano prevajanje v tri
svetovne jezike (angleški, nemški, španski)
v informacijskem središču, plenarnih zasedanjih in okroglih mizah ter v izbrani svetovni jezik na posameznih sekcijah, krožkih,
strokovnih razstavah...,
– da zagotovi izhajanje dnevnega biltena
v enem (dveh) svetovnem jeziku v času kongresa in
– da zagotovi obvezno varovanje in zavarovanje udeležencev in razstavljenih predmetov,
– da zagotovi obvezno uporabo logotipa
prireditelja kongresa na vseh dokumentih,
medijah, eksponatih in prodajnih artiklih ter
finančno odškodnino za uporabo logotipa
vseh od prodanih artiklov,
– da sodeluje pri promociji kongresa v
domovini in tujini,
– da sodeluje, organizacijsko in v okviru
finančnih možnosti denarno pomaga organizacijskemu odboru in zlasti ekipi, ki pripravlja strokovni del kongresa,
– da napravi razvid hotelskih zmogljivosti in prevozov ter koordinira prijave in na-
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mestitev gostov za ves čas kongresa in tistih, ki se bodo kongresa udeležili za dva ali
tri dni,
– da pripravi program (in – ali) razvid
obkongresnih in pokongresnih turističnih,
kulturnih in zabavnih prireditev za udeležence kongresa in njihove spremljevalce.
Podrobnejše razpisne pogoje dobite na
sedežu prireditelja.
4. Financiranje kongresa
Udeleženci in obiskovalci kongresa in
razstave plačajo izbranemu ponudniku kotizacijo za ves čas kongresa ali le za tri dni, v
dveh rokih (6 do 7 mesecev pred kongresom z 10% popustom, po tem terminu pa
polno ceno) in dnevno kotizacijo za kongres ali le vstopnino za razstavo oziroma
participacijo za obkongresne in pokongresne prireditve.
Izbrani ponudnik, po posvetu s prirediteljem določi višino kotizacije, dnevnih vstopnic, participacij za predstavitve in ceno za
uporabo razstavnih površin.
Prireditelj in izbrani ponudnik usklajujeta
ali skupaj načrtujeta aktivnosti za pridobivanje javnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov kongresa.
Izbrani ponudnik za ves čas kongresa ne
zaračuna kotizacije vodstvu Apimondia kot
soprireditelju (15 do 25 oseb) in vodstvu
prireditelja (20 do 25 oseb), zagotovi 20 do
30 m2 brezplačnega razstavnega prostora
Apimondii in IITEA ter 30 do 50 m2 brezplačnega razstavnega prostora Čebelarski
zvezi Slovenije.
Izbrani ponudnik odpre poseben račun, na katerega se stekajo in koristijo
finančna sredstva za organizacijo in izvedbo kongresa. Medsebojne pravice, obveznosti in ugodnosti dogovorijo Apimondia
in izbrani ponudnik ter Čebelarska zveza
in izbrani ponudnik s pogodbo, ki jo podpišejo po končani izbiri najugodnejšega
ponudnika.
5. Rok za oddajo prijav
Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtev
iz druge točke razpisa oddajte po pošti ali
neposredno, na naslov: Čebelarska zveza
Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 14. 8. 1999 v zaprti ovojnici,
z oznako: “Ne odpiraj – prijava na javni razpis za A – 2003!”.
6. Odpiranje ponudb in obvestilo o izbiri
Pristojna komisija prireditelja bo najkasneje 15 dni po poteku razpisnega roka,
odprla ovojnice, izbrala najugodnejšega ponudnika in o tem obvestila vse ponudnike,
ki so oddali vloge na javni razpis.
Čebelarska zveza Slovenije
Ob-7584
Na podlagi 4. člena zakona o finančnih
intervencijah v kmetijsko proizvodnjo in pridelavo hrane (Ur. l. RS, št. 5/91), 7. člena
pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje
(Ur. l. RS, št. 19/96) in sprejetih kriterijev
za uveljavljanje intervencijskih sredstev,
sprejetih na občinskemu svetu, dne 20. 6.
1997, objavlja Občina Trebnje
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za finančne
intervencije za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Trebnje v letu 1999
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Splošni pogoji
1. Upravičenci do interventnih sredstev
so pravne in fizične osebe, občani Občine
Trebnje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki jim je to poglavitna osnova za preživetje in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Občini Trebnje.
2. Sredstva za intervencije se dodeljujejo kot regresi, premije in podpore.
3. Zahtevke za intervencijska sredstva
vložijo upravičenci na obrazcu, ki ga dobijo
na Občini Trebnje v sprejemni pisarni. K
vsaki vlogi je potrebno poleg posebnih dokazil priložiti še potrdilo o lastništvu ali posestni list, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, oziroma pogodbo o zakupu zemljišč.
4. Kriteriji za dodelitev sredstev so razvidni iz vsebine razpisa.
5. Prednosti bodo imele vloge, ki bodo
zagotavljale aktivno zaposlitev in razvoj kmetije.
6. Investitor, ki je za določeno investicijo
že prejel podporo ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu.
Predmet razpisa
1. Sofinanciranje načrtov za gospodarske objekte.
2. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti.
3. Sofinanciranje prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev.
4. Zavarovanje kmetijskih pridelkov.
5. Štipendiranje naslednikov kmetij na
kmetijskih šolah.
6. Urejanje kmetijskih zemljišč.
Posebni pogoji razpisa za posamezne
ukrepe
1. Sofinanciranje načrtov za gospodarske objekte in nove tehnološke rešitve
Skupna vrednost sofinanciranja izdelave
projektne dokumentacije za gospodarske
objekte in nove tehnološke rešitve je
1,000.000 SIT. Regresira se do 50% vrednosti računa za izdelano projektno dokumentacijo.
Vloga mora vsebovati:
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
primernosti investicije,
– lokacijsko dovoljenje,
– račun za izdelano projektno dokumentacijo.
2. Sofinanciranje ostalih dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu in kmečkega turizma
Skupna vrednost za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti je 2,400.000 SIT, od
tega je 1,100.000 SIT vezano na republiška sredstva, ki se dodelijo naknadno, če
bo občina za tak namen pridobila sredstva.
Podpora je namenjena za gradnjo objektov, nabavo strojev in opreme za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti. Vlagatelji lahko pridobijo do 30% vrednosti vlaganj.
Namen ukrepa je pospešiti dejavnosti
kmečkega turizma in dopolnilnih dejavnosti,
pospešiti strukturne spremembe v kmetijstvu in konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev, širitev obstoječe ali nove
dejavnosti, ki je perspektivna po mnenju
kmetijske svetovalne službe. To so: predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelji na lastni proizvodnji, predelava mesa
mleka ter ostalih kmetijskih pridelkov, domače obrti, uslužnostne dejavnosti, pridelovanje zelenjave in sadja, kmečki turizem ter
ostalo.

Vlogi je potrebno priložiti:
– gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del,
– program razvoja kmetije in poslovni načrt,
– dokazila o vrednosti vlaganj v objekte,
stroje in opremo.
3. Sofinanciranje prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev
Za sofinanciranje prestrukturiranja kmetijskih
gospodarstev
je
namenjeno
5,800.000 SIT, od tega je 2,800.000 SIT
vezanih na republiška sredstva, ki se dodelijo naknadno, če bo občina za tak namen
pridobila sredstva. Upravičenci lahko pridobijo do 30% vrednosti realiziranih vlaganj v
kmetijsko proizvodnjo. Sofinanciranje se izvaja z namenom uvajanja novih tehnologij in
nabavo novih strojev, ki se uporabljajo za
delo v strojnem krožku in so širšega pomena za kmetijsko pridelavo.
Vlogi je potrebno priložiti:
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
pomembnosti uvajanja nove tehnologije,
– račun o nabavi strojev ali opreme,
– za nabavo strojev potrdilo, da je prosilec član strojnega krožka.
4. Zavarovanje kmetijskih pridelkov
Za zavarovanje kmetijskih pridelkov je
namenjeno skupaj 4,700.000 SIT. Upravičenci, ki imajo svoje pridelke zavarovane
pri raznih zavarovalnicah, lahko pridobijo do
50% vrednosti zavarovalne premije za kmetijske pridelke. Namen ukrepa je nadomestiti odhodke proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v kmetijstvu, predvsem
škode, ki nastajajo v neurjih, s točo, pri
poplavah in pozebah. Z subvencioniranim
zavarovanjem bodo upravičenci lahko dobili
povrnjeno vso škodo.
Vloga, s katero upravičenci uveljavljajo
subvencijo mora vsebovati:
– potrdilo o lastništvu zemljišč zavarovanih posevkov,
– fotokopija zavarovalne police.
5. Štipendiranje dijakov in študentov, naslednikov kmetij, na kmetijskih šolah v šolskem letu 1999/2000
Skupna razpisana vsota za štipendije
znaša 600.000 SIT.
Vloga mora vsebovati:
– potrdilo o lastništvu kmetije ali posestni list staršev ali skrbnikov,
– zadnje šolsko spričevalo,
– potrdilo o šolanju,
– izpolnjeni obrazec za štipendije 1,51,
– izjavo staršev ali skrbnikov, da je štipendist predviden naslednik kmetije in da
ne prejema štipendije iz drugega naslova,
– potrdilo o državljanstvu.
Prednost bodo imeli učenci višjih letnikov, katerih starši imajo edini vir preživljanja
iz kmetijske dejavnosti in živijo na perspektivnih zaščitenih kmetijah.
Štipendije se dodelijo za šolsko leto
1999/2000. Z vsakim štipendistom bo
sklenjena pogodba o štipendiranju.
6. Urejanje kmetijskih zemljišč
Za urejanje kmetijskih zemljišč je namenjeno skupaj 4,500.000 SIT. Upravičenci
lahko pridobijo do 30% vrednosti strojnih
del za odstranjevanje skalnih osamelcev,
čiščenje zarasti, urejanje poti in dostopov,
planiranje, čiščenje jarkov ter postavitev drenaž, pa tudi za sofinanciranje priprave stro-
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kovnih podlag in sofinanciranje menjave
zemljišč. Namen ukrepa je stimulirati lastnike zemljišč k izboljševanju naravnih danosti
in zamenjavi zemljišč v smislu zaokroževanja posesti.
Vlogi je potrebno priložiti:
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– mapno kopijo z načrtom izboljšave oziroma zamenjave zemljišč,
– odločbo o priglasitvi del, če gre za
dela v takem obsegu,
– lokacijsko dovoljenje, če gre za krčitev gozda,
– račun o izvedenih strojnih delih ali
stroškov zamenjave zemljišč.
Vloge za dodelitev sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati
na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje ali jih vložijo osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje.
Rok za prijavo na razpis je do 15. 8.
1999. Obvestila bodo upravičenci prejeli
15 dni po sprejemu sklepa občinskega sveta o dodelitvi finančne intervencije.
Obrazložitev
Razpis je pripravljen v skladu s pravilnikom in kriterijih za dodeljevanje interventnih
sredstev ter sprejetim proračunom Občine
Trebnje za leto 1999. Sredstva, ki bodo
dodeljena za posamezni namen, bodo dana
v nepovratni obliki v skladu z razpisnimi pogoji. Sredstva, ki bodo prispela s strani republike, se bodo dodelila naknadno po istem ključu.
Glede na pogoje, ki jih nudijo zavarovalnice za zavarovanje kmetijskih pridelkov, je
možno koristiti skupinske popuste v okviru
raznih združenj (društva, zadruga....). Informacijo o podrobnih pogojih zavarovanja v
posameznih zavarovalnicah lahko interesenti dobijo na občini na oddelku za gospodarstvo, kmetijski svetovalni službi ali na zavarovalnicah. Vse ostale dodatne informacije lahko prav tako dobite na Občini Trebnje,
na oddelku za gospodarstvo.
Občina Trebnje
Št. 3/99
Ob-7585
Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške-Garancijski sklad, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica (v nadaljevanju SMG Goriške-GS) objavlja v sodelovanju z NKBM
d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 9, (v
nadaljevanju banka)
razpis
za dodelitev dolgoročnih kreditov ter
garancij za dolgoročne kredite za
projekte malega gospodarstva v Mestni
občini Nova Gorica, Občini Brda,
Občini Kanal, Občini
Miren-Kostanjevica
in Občini Šempeter-Vrtojba
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v višini
105,000.000 SIT za katere bo SMG Goriške-GS dodeljeval garancije v višini 50%
od zneska posameznega kredita.
1. Splošni pogoji za prijavo na razpis:
na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki ustrezajo
merilom za male gospodarske družbe po
51. in 72. členu zakona o gospodarskih
družbah in imajo sedež dejavnosti na območju občin ustanoviteljic garancijskega
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sklada (trenutno Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba) in kmetje s stalnim bivališčem na območju navedenih občin. Na razpis se lahko prijavijo tudi prosilci, ki niso komitenti
navedene banke.
2. Pogoji dodeljevanja
2.1 Dolgoročna posojila
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v
višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna mera znaša za kredite z:
· odplačilno dobo 3 leta in polletnim moratorijem na odplačilo glavnice TOM +
2,56% na letni ravni,
· odplačilno dobo 5 let in enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice TOM +
2,63% na letni ravni,
· v skladu z odločitvijo kreditojemalca se
lahko krediti odobrijo tudi brez moratorija,
– stroški banke 0,5% od zneska odobrenega posojila enkratno,
– odplačevanja kredita bo tromesečno,
predčasno odplačilo kredita ni možno,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki z garancijo SMG Goriške-GS v višini
50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji
banke.
2.1. Garancija
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo,
– garancija ne more presegati 50% posojila, odobrenega pod pogoji v 2.1. točki
tega razpisa,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
SMG Goriške z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje tveganosti naložbe.
3. Prednostni kriteriji za dodelitev posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– opravljajo proizvodno dejavnost,
– povečujejo zaposlovanje,
– uvajajo sodobne tehnologije,
– uvajajo inovativne postopke,
– uvajajo energetsko varčne in ekološko
čiste proizvodnje,
– z boljšo boniteto,
– zagotavljajo večji delež lastnih sredstev.
4. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročna posojila in garancije
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– ureditev in opremljanje zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov.
Novi krediti se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih bančnih kreditov.
5. Vsebina vloge za dodelitev sredstev
je razvidna iz obrazca: Zahtevek za odobritev dolgoročnega kredita in garancije, ki
jo prosilci dobijo na:
– SMG Goriške-GS, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica, IV. nadstropje/soba št. 28,
– NKBM d.d., Področje Nova Gorica,
Kidričeva 11, Sektor naložb/soba št. 305,
– NKBM, d.d., Področje Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, Oddelek žiro računov in kreditiranja malega gospodarstva.

Vloge morajo biti izpolnjene na originalnem obrazcu in oddane skupaj z zahtevano
dokumentacijo na sedežu SMG Goriške-GS.
Za pridobitev kredita je potrebna naslednja dokumentacija:
1. vloga za pridobitev kredita (obrazec),
2. poslovni načrt oziroma investicijski
program za investicije nad 3 miljone SIT,
3. plan prilivov in odlivov za obdobje kreditiranja za investicije do 3 miljone SIT (obrazec dobite na banki ali skladu),
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme (pred)račun ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnega prostora overjena kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov: gradbeno dovoljenje ali priglasitev del in dokazilo o lastništvu (zemljiško
knjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s soglasjem lastnika za izvajanje
obnovitvenih del) ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:
lokacijsko dovoljenje in potrdilo o lastništvu
(pred/račun oziroma pogodbo predloži prosilec pred koriščenjem posojila),
5. pred odobritvijo posojila, dokumentacija za zavarovanje posojila.
Poleg zgoraj navedene dokumentacije
morajo prosilci dostaviti še:
A. gospodarske družbe
– izpis sklepa o vpisu družbe v sodni
register, ki ni starejši od enega meseca,
– kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt (Statistični urad Republike Slovenije),
– podpisni karton Agencije za plačilni
promet,
– zaključni račun za preteklo leto (bilanca uspeha, bilanca stanja),
– poročilo BON-3, ki ga izda Agencija za
plačilni promet,
– podatke o poslovanju med letom (iz
bilance uspeha oziroma bilance stanja).
B. samostojni podjetniki
– priglasitveni list - obrazec 1/1 in 1/2
in obrtno dovoljenje za vse prosilce, ki
opravljajo obrtno dejavnost,
– potrdilo o premoženjskem stanju,
– licenco (za avtoprevoznike),
– kopijo davčne napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, z vsemi prilogami (bilanca stanja,
bilanca uspeha),
– zadnjo odločbo DURS-a o davku na
dohodek iz dejavnosti,
– potrdilo DURS-a o dobičku v preteklem letu ter o plačanih davkih.
C. kmetje
– potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku,
– potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
– pisno mnenje pospeševalne oziroma
svetovalne službe o predvideni uspešnosti
investicije,
– potrdilo o dohodku preko zadruge ali
druge kooperantske organizacije,
– potrdilo o premoženjskem stanju.
6. Koriščenje kredita bo dokumentarno.
7. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.
8. Obravnava vlog
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Kolikor vloga ne vsebuje zahtevane dokumentacije oziroma ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 1. točke razpisa se zavrne.
Odbor za izdajo garancij sklada in kreditni odbor banke bo obravnval vloge enkrat mesečno. SMG Goriške - GS bo pisno
seznanil prosilca s skupno odločitvijo pristojnih organov v osmih dneh po sprejemu
odločitve.
Vse informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo prosilci na sedežu SMG Goriške-GS,
Alda Lozar, telefon 28-011, int. 367 oziroma na sedežu banke, Vasja Pajntar, telefon
127-284 in Uroš Marušič, telefon 27-345.
Sklad za razvoj
malega gospodarstva Goriške
Garancijski sklad

Sklepi o privatizaciji
Ob-7647
Na podlagi 16. In 17. člena zakona zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) - v nadaljevanju: ZZLPPO
ter 206. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki
se na podlagi 1. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91) uporablja kot republiški
predpis - v nadaljevanju: ZUP ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe je
nadzorni svet SRD na svoji 5/99 izredni seji
dne 22. 6. 1999 sprejel
sklep o privatizaciji
družbe Terme Maribor d.d.
1. V družbi Terme Maribor zdravstvo, turizem, rekreacija d.d., Ul. Heroja Šlandra
10, 2000 Maribor, matična številka:
1214381, dejavnost: trgovina na drobno in
na debelo, posredništvo in drugo, SRD izvede privatizacijo 2,259.135 navadnih
imenskih delnic, ki so v lasti SRD, kar predstavlja 96,77% osnovnega kapitala družbe.
Nominalna vrednost delnice znaša 1.000
SIT.
2. Privatizacija se izvede na sledeče načine:
2.1. 225.913 delnic SRD prenese na
Slovenski odškodninski sklad d.d.,
2.2. 225.913 delnic SRD prenese na
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.,
2.3. 843.811 delnic SRD proda pooblaščenim investicijskim družbam,
2.4. 451.827 delnic SRD ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve,
2.5. 511.671 delnic SRD ponudi v odkup z uporabo načina notranjega odkupa,
2.6. Del delnic, namenjenih privatizaciji,
ki ne bo privatiziran na način, opredeljen v
točki 2.4. in 2.5. SRD proda pooblaščenim
investicijskim družbam.
3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. Točke 2.3. - prodaja PID, kupec
izvrši z lastniškimi certifikati,
3.2. Točke 2.4. - interna razdelitev, kupec izvrši z lastniškimi certifikati,
3.3. Točke 2.5. - notranji odkup, kupec
izvrši s presežnimi lastniški certifikati ali z
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gotovino do višine privarčevanih sredstev
za potrebe notranjega odkupa ob tem, da
višina vplačila posameznega upravičenca ni
višja od 1,500.000 SIT.
4. Prodajna cena delnic:
4.1. Iz točk 2.3. in 2.4. tega sklepa za
nominalno vrednost 1.000 SIT znaša 1.082
SIT,
4.2. Iz točke 2.5. se prodajna cena delnice revalorizira z rastjo drobnoprodajnih
cen do dneva podpisa pogodbe, pri čemer
imajo upravičenci do notranjega odkupa
pravico do 50% popusta.
5. Delnice, ki so predmet privatizacije,
dajejo imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice so prosto prenosljive, razen delnice iz točke 2.4, ki so jih imetniki odkupili z
lastniškimi certifikati, katerih prenosljivost je
omejena na rok dveh let, šteto od izteka
roka za vpis in vplačilo teh delnic.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi d.d., Dunajska 160,
Ljubljana.
Slovenska razvojna družba, d.d.,
nadzorni svet
predsednik

Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-7645
Sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša z
89,120.000 SIT na 20,000.000 SIT.
Ta sklep je dne 21. 5. 1999 sprejel
edini družbenik družbe FI_COM, d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 21, Gordan
Šibič iz Ljubljane.
Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
FI_COM, d.o.o.
Ob-7646
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, direktorica družbe Propaganda, Podjetje za propagandne in sejemske storitve, d.o.o., Koper, Marežganskega
upora 4, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, št.vl. 1/525/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom edine družbenice družbe dne 5. 3. 1999. Osnovni kapital družbe se iz 5,250.000 SIT zmanjša za
3,150.000 SIT, tako da bo po zmanjšanju
znašal 2,100.000 SIT.
Pozivamo vse upnike, naj se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.
Propaganda, d.o.o., Koper

Javne prodaje delnic
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Št. 906/99
Ob-7370
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja naslednjo
ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje:
– 1.345 navadnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 25.800 SIT za delnico,
– 141 prednostnih delnic Banke Celje, d.d., na ime po ceni 25.800 SIT za
delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika, dokler jo prvi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavljajo do vključno 4. 8. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.
Banka Celje, d.d.

Popravek
Ob-7648
V sklicu 2. seje skupščine Aravto, d.d.,
Gornja Radgona, sklicane za dne 25. 8.
1999, objavljene v Ur. l. RS, št. 53 z dne 2.
7. 1999, se zaradi podvojenosti številk 3 v
zaporednih točkah dnevnega reda, zadnja
št. 3 preštevilči v 4. točko in 4. točka v 5.
točko.
Aravto, d.d.,
uprava
Ob-7521
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
12. skupščino družbe,
ki bo 18. 8. 1999 ob 16. uri v Lesnini,
Parmova 53, Ljubljana, soba 434/IV.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
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se izvolijo predlagani kandidati. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 1998.
3. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi
po predlogu uprave.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 18. 8. 1999 ob
16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 18. 8. 1999 do 12. ure.
Delničarji morajo na sejo skupščine prinesti delnice, s katerimi se, skladno z določili statuta, dokaže identiteta delničarjev.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec
delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim pooblastilom.
Lesnina MG oprema, Ljubljana
predsednik uprave
Ob-7562
Na podlagi 5.6. točke statuta družbe Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3, sklicujem
5. skupščino
delniške družbe Živila Kranj, d.d.,
Naklo,
ki bo v petek, 20. 8. 1999 s pričetkom
ob 10. uri v sejni sobi na sedežu družbe v
Naklem, Cesta na Okroglo 3, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.
Izvolijo se predsednik skupščine in dve
preštevalki glasov ter se imenuje zapisnikarica po predlogu sklicatelja. Na seji skupščine je prisotna vabljena notarka.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1998
skupaj z revizorjevim poročilom in pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Uporaba in razdelitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano razdelitev čistega dobička in predlagano višino dividende. Dividende bodo izplačane delničarjem, ki so na dan seje
skupščine vpisani v delniški knjigi, izplačilo
pa bo izvršeno v 30 dneh po seji skupščine.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1999 se imenuje revizorska hiša PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
5. Uporaba lastnih delnic zaradi preprečitve hude in neposredne škode.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave o uporabi lastnih delnic
zaradi preprečitve hude in neposredne škode.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Naklem, Cesta na Okroglo 3, vsak
delovnik od 9. do 12. ure v času od 1. 7.
1999 do vključno 19. 8. 1999.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti predložen v pisni
obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni po
objavi tega sklica, in sicer v tajništvu uprave
v Naklem, Cesta na Okroglo 3.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v
centralnem registru pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
3 dni pred skupščino v tajništvu uprave v
Naklem, Cesta na Okroglo 3, pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi priložiti tudi pooblastilo, zastopnik pa izpisek
iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja).
Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino po zakonu o prevzemih.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami.
Uprava družbe in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.
Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Živila Kranj, d.d., Naklo
uprava družbe
Branko Remic, univ. dipl. ek.
Ob-7564
Na podlagi 50. člena statuta družbe Kora, d.d., Radeče, Radeče, Njivice 5, sklicuje uprava družbe
5. sejo skupščine
delniške družbe Kora, d.d., Radeče,
ki bo v četrtek, 19. 8. 1999, na sedežu
družbe, Radeče, Njivice 5, ob 14. uri z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov in notar.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa:

2.1. Sprejme se letno poročilo za leto
1998 na predlog uprave ter pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme predlog, da dobiček za leto 1998 v višini 208.966,33 SIT
ostane nerazporejen.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu, vsak delovni dan
od 10. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Kora, d.d., Radeče
uprava družbe
Ob-7566
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe sklicuje uprava Alpine, d.d., Žiri
7. sejo skupščine
delniške družbe Alpina, d.d., Žiri,
ki bo 31. avgusta 1999 ob 13. uri v
sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2,
Žiri.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev predsednika
skupščine, dveh preštevalcev glasov in notarja v vlogi zapisnikarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in notar v vlogi zapisnikarja.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta.
3. Sprejem sklepa o kritju izgube za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se izguba
za leto 1998 pokrije v breme poslovnega
izida v naslednjih petih letih.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1999 se imenuje revizorska družba po
predlogu nadzornega sveta.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predloženi vsebini.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in sprejem informacije o izvolitvi članov nadzornega sveta –
predstavnikov delavcev.
Predlog sklepa:
1. Zaradi poteka mandata se po predlogu nadzornega sveta izvolijo novi člani
nadzornega sveta – predstavniki delničarjev.
2. Sprejme se informacija sveta delavcev o izvolitvi novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev.
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Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu generalnega direktorja in v pravni službi), vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist kateirh so delnice tri dni pred sejo
skupščine vknjižene v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je 31.
avgusta 1999, ob 14. uri v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
generalni direktor
mag. Martin Kopač, dipl. ek.
Št. 0308847
Ob-7567
Na podlagi B., C. in Č. točk – šestega
poglavja statuta delniške družbe Gradis nizke gradnje, d.d., ter v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicujem
III. sejo skupščine
delniške družbe Gradis nizke gradnje,
d.d.,
ki bo v torek, 17. avgusta 1999, v sejni
sobi Dravskih elektrarn na Obrežni 170, Maribor, s pričetkom ob 10. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine imenuje Nevenko Grgić in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednice Alenke Jež Heinc in dveh preštevalk glasov Marice Bratušek ter Andreje
Musič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo družbe za leto 1998 v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi dobička iz poslovnega leta
1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da dobiček iz poslovnega
leta 1998 v višini 55,723.000 SIT ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1999 imenuje: Podboršek, Revizijska družba, k.d., Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 4.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi poob-
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laščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe v Mariboru,
Lavričeva ulica 3.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Mariboru, Lavričeva ulica 3, vsak
delovnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gradis Nizke gradnje, d.d., Maribor
uprava
generalni direktor
Klavdij Kovačič, univ. dipl. inž. gr.
Št. 48-V/V
Ob-7586
Začasna uprava na podlagi 20. člena
statuta delniške družbe Cestnega podjetja
Nova Gorica, družbe za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Prvomajska 52, Nova Gorica, sklicuje
1. skupščino
delniške družbe Cestno podjetje Nova
Gorica, družba za vzdrževanje in
gradnjo cest, d.d., Prvomajska 52,
Nova Gorica,
ki bo dne 19. 8. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe, Prvomajska 52 v Novi Gorici, skupaj z začasnim nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna
in da je za spremljanje skupščine prisotna
notarka Zdenka Gustinčič,
– za predsednika skupščine se izvoli
Franc Kosi iz Ljubljane,
– za preštevalki glasov se imenujeta Likar Bizjak Martina in Brumat Martina, obe iz
Cestnega podjetja Nova Gorica, d.d.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine po predlogu začasne uprave v predloženem besedilu.

3. Seznanitev s poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja v predloženem besedilu.
4.Seznanitev z rezultati poslovanja v obdobju 1993–1997.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
rezultati poslovanja v obdobju 1993–1997.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1998.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta začasna uprava predlaga naslednji sklep: sprejme se revidirano letno
poročilo za leto 1998.
6. Seznanitev s poslovnim načrtom za
leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnim načrtom za leto 1999.
7. Obravnava in sklepanje o razporeditvi
dobička v obdobju 1993–1998.
Na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta
se ustvarjeni in nerazporejeni dobiček v znesku 161,693.653,55 SIT razporedi, in sicer:
– del dobička iz obdobja 1993 do 1997
v skupnem znesku 17,673.480 SIT se nameni za dividende delničarjem (33 SIT bruto dividende na delnico),
– ostanek čistega dobička iz obdobja
1993 do 1997 v znesku 123.085 SIT ostane nerazporejen,
– celoten čisti dobiček iz leta 1998 v
vrednosti 143,897.087,75 SIT ostane nerazporejen.
Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki bodo 9. avgusta 1999 vpisani v delniški knjigi družbe, in sicer najkasneje v 90
dneh po zasedanju skupščine.
8. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Cestno podjetje Nova Gorica,
družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme spremembe in dopolnitve statuta v
predloženem besedilu.
9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic za namene iz 240. člena zakona o
gospodarskih družbah v višini največ
50,000.000 SIT. Lastne delnice se bodo
pridobivale iz sredstev rezerv nad z zakonom predpisano višino.
10. Imenovanje članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: začasni nadzorni svet
predlaga, da se za člane nadzornega sveta
– predstavnike delničarjev za dobo štirih let
imenujejo: Egidij Birsa, Matej Podgornik,
Roman Lavriša in Miran Lovrič.
Skupščina se seznani z imenovanjem
članov nadzornega sveta – predstavnikoma
delavcev.
11. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so za svoje delo upravičeni do sejnine.
Predsedniku pripada sejnina v višini
40.000 SIT, članom pa v višini 30.000 SIT
neto. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta za udeležbo na seji tudi povračilo potnih stroškov.
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12. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 1999 imenuje revizijska družba Podboršek, k.d. iz
Ljubljane.
Vpogled v gradivo:
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu ter predlogi sprememb in dopolnitev statuta družbe, so delničarjem na razpolago na sedežu družbe
Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., Nova
Gorica, Prvomajska 52, vsak delovni dan
od 11. do 13. ure.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela
na sedež družbe najmanj 3 dni pred
skupščino. Pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati
v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Sklepčnost skupščine:
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če
skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne ob 14. uri na mestu prvega
sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev:
Delničarji lahko v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine podajo upravi družbe pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim
predlogom v roku desetih dni po objavi sklica skupščine in o tem obvestila delničarje
na enak način kot je bil objavljen sklic
skupščine.
Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.,
začasna uprava
Št. 55/99
Ob-7589
Na podlagi 6.2. točke statuta sklicujem
IV. skupščino
delniške družbe Calcit, Stahovica 15,
Stahovica,
ki bo v četrtek, 26. 8. 1999, ob 12. uri
na sedežu družbe Stahovica 15, Stahovica.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička iz poslovanja v letu 1998.
4. Sprememba sklepa o ugotovitvi in delitvi dobička iz poslovanja v letu 1997.
5. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev so lahko pisni,
obrazloženi in vloženi v roku sedem dni po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in pred zasedanjem predloženo družbi.
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 pooblaščenca, firmo, podpis in žigo pooblastitelja.
Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu
prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če
skupščina ob času prvega sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.
uri na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem
sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Calcit, d.d.
uprava
Ob-7565
Direktor družbe STP Leasing, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na temelju statuta
družbe in zakona o gospodarskih družbah
sklicuje
2. redno letno skupščino
družbe STP Leasing, d.d., Vilharjeva
29, Ljubljana
Skupščina bo 31. 8. 1999 ob 9. uri, v
sejni sobi na Vilharjevi 29 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev 1. redne letne skupščine,
ugotovitev navzočnosti zastopnega kapitala
in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, notarja in dveh
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika, notarja in dva preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem finančnega in
poslovnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano finančno in poslovno poročilo za leto
1998.
4. Poročilo nadzornega sveta družbe
STP Leasing, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina potrdi poročilo
nadzornega sveta družbe STP Leasing, d.d.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi vsaj 3
dni pred skupščino. Če na seji skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) 31. 8.
1999 ob 10. uri, na istem kraju. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Gradivo za zasedanje skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovnik med 10. in 11. uro od
14. 8. 1999 dalje.
STP Leasing, d.d.,
direktor družbe
Ob-7590
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 37. člena statuta Dinos

Holding, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6, uprava družbe sklicuje
2. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo dne 25. 8. 1999 ob 10. uri v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova 6, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se imenujejo: predsednik skupščine Anton
Praviček, verifikacijska komisija v sestavi
predsednika Matko Zadravec in dveh preštevalcev glasov Lepa Jovanovska in Jolanda Mirtič.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Nade Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in pozitivnega mnenja nadzornega
sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička iz
leta 1998.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in pozitivnega mnenja nadzornega
sveta ostane čisti dobiček iz poslovnega
leta 1998 v znesku 70,984.863,30 SIT nerazporejen.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Dinos Holding, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6, v tajništvu, vsak delovni dan od objave do dneva
skupščine med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s pogojem, da udeležbo najavi, pooblaščenec
pa predloži pisno pooblastilo družbi, najkasneje 3 dni pred skupščino.
Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne uro kasneje v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
90 minut pred zasedanjem.
Dinos holding, d.d.
uprava
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Ob-7593
Na podlagi 7.2 in 7.3 točke statuta delniške družbe v zvezi z 283. členom zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
2. skupščino
delniške družbe Alpetour, Potovalna
agencija, d.d., Kranj, Mirka Vadnova 8,
Kranj
ki bo v četrtek, dne 19. 8. 1999 ob 12.
uri na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
potrditev notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave in potrdi se notarka Duša Trobec Bučan.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998 z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998 z revizijskim mnenjem na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta dobiček družbe Alpetour, Potovalna agencija,
d.d., iz leta 1998 v višini 29,243.000 SIT
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 1999
imenuje revizijska družba Plus Revizija,
d.o.o., iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 16. 8. 1999 in ki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe svojo
udeležbo na skupščini.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov delničarjev morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s
podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovnice.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno in z obrazložitvijo na naslov družbe.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. V primeru nesklepčnosti bo skupščina (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija, d.d.
uprava družbe
Ob-7595
Na podlagi točke B šestega poglavja statuta delniške družbe STC Celje, d.d., in v
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skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
III. skupščino
delniške družbe STC Celje, d.d.
ki bo 18. avgusta 1999, v skupni sejni
dvorani (II. nadstropje) na sedežu družbe,
Kidričeva 36, 3000 Celje, s pričetkom ob
12. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgić in
verifikacijsko komisijo v sestavi Marko Srabotnik - predsednik ter Zora Čuček in Danilo Peserl, kot preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Fink iz Celja.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano Letno poročilo družbe
za leto 1998.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1998 in nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz
leta 1998 v višini 18,739.026,81 SIT nerazporejen.
3.2. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep, da se nerazporojeni dobiček iz leta
1995 in 1996 v višini 40,278.282 SIT razporedi tako, da se v višini 20,913.760 SIT
nameni za izplačilo dividend, preostali del v
višini 19,364.522 SIT pa ostane še naprej
nerazporejen.
Bruto dividenda na delnico znaša 40 SIT.
Dividenda se izplača lastnikom delnic, ki so
na dan 20. 8. 1999 vpisani v delniški knjigi
pri KDD Ljubljana in bo izplačana do konca
leta 1999.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe določene v predlogu sklepov št. 4.1. do 4.6.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijska družba Epis, d.o.o.,
Glavni trg 5, Celje.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta
prejme najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred za-

četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v pisarni vodje
kadrovsko splošnega sektorja v Celju, Kidričeva 36, vsak delovnik od 10. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
STC Celje, d.d.,
uprava - direktor
Marko Brezigar, dipl. jur.
Ob-7600
Na podlagi 48. člena statuta družbe SGG
Družba pooblaščenka, d.d., Brunov drevored 13, Tolmin, začasna uprava družbe sklicuje
1. sejo skupščine družbe,
ki bo v Tolminu, dne 24. 8. 1999 ob
8.30 v sejni sobi družbe SGG Tolmin, d.d.,
Brunov drevored 13, Tolmin z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Nataša Luša, za preštevalki
glasov Logar Magda in Sivec Milenka.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
2. Poslovno poročilo za leto 1998 in
predlog za pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1998 skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja ter na podlagi mnenja
začasnega nadzornega sveta.
Izguba iz poslovnega leta 1998 v višini
14,986.000 se pokriva iz dobička v naslednjih petih letih.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se na predlog začasnega nadzornega
sveta imenujejo:
Krivec Ivan
Mervič Miloš
Janež Marko.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za
leto 1999 se imenuje revizijska hiša Tekos
Revizija, d.o.o., Kobarid.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo sami tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe SGG
Družba pooblaščenka, d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, vsak delovni dan od
9. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
opravi istega dne, ob 9. uri, z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
SGG Družba pooblaščenka, d.d.,
Tolmin
začasna uprava - direktor
Ob-7606
Na podlagi 46., 47. in 48. točke statuta
družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin,
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
začasna uprava družbe sklicuje
prvo sejo skupščine
družbe Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin, d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin
ki bo v Tolminu, dne 24. 8. 1999 ob 13.
uri v sejni sobi družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, d.d., Brunov drevored
13, 5220 Tolmin.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Nataša
Luša, za preštevalca glasov Milenka Sivec
in Magda Logar.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Sprejem sklepa o spremembi statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta v predlagani vsebini.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme Poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.
5. Seznanitev s Poročilom o lastninskem
preoblikovanju.
6. Seznanitev s podlovnimi rezultati za
obdobje 1993-1997.
7. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
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Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1998 skupaj z revizijskim poročilom v
predlaganem besedilu.
8. Sprejem sklepa o delitvi dobička in o
pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagana
razporeditev rezultatov poslovanja za obdobje 1993-1998. Razporeditev rezultatov se
opravi po stanju 31. 12. 1998.
9. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta družbe se za revizorja
družbe za poslovni leti 1998 in 1999 imenuje Tekos revizija, d.o.o., Kobarid.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvolita člana nadzornega sveta Vlasta Jakus in Laharnar Boris.
Skupščina je seznanjena, da je svet delavcev imenoval v nadzorni svet Marijana
Krapeža.
11. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi sejnina članom
nadzornega sveta v višini 25.000 SIT bruto
in predsedniku nadzornega sveta v višini
35.000 SIT bruto. Za seje začasnega nadzornega sveta znaša sejnina 50% navedene.
12. Seznanitev skupščine s planom družbe za leto 1999.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo sami tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino s predlogom sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Soško gozdno
gospodarstvo Tolmin, d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, vsak delovni dan od
9. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
opravi istega dne, ob 13.30 z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin,
d.d., začasna uprava - direktor
Ob-7610
Na podlagi 7.3 točke statuta Vinag, sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Maribor, Trg svobode 3, začasna uprava družbe sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Vinag, sadjarstvo in
vinarstvo, d.d.,
ki bo dne 16. 8. 1999, ob 11. uri - v
prostorih prve vinoteke na Lentu, Usnjarska
10 - v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa začasne uprave in nadzornega sveta: izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav
Bohinc, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1998.
Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta in revizorja, začasna uprava
predlaga skupščini, da sprejme letno poročilo za leto 1998.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa začasne uprave in nadzornega sveta: revalorizirani dobiček iz leta
1998 - v znesku 3,284.034,99 SIT, ostane
nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 1999 se imenuje
revizorsko družbo Pricewaterhouse Coopers, d.d., Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 12.
8. 1999.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan - v tajništvu na sedežu družbe v Mariboru, Trg svobode 3.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo začasni upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
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Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Vinag, d.d., začasna uprava-direktor:
Borut Kruder, ek.
Ob-7612
Na podlagi 21. in 22. člena statuta družbe Gradis gradbeno podjetje Gradnje Ptuj,
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj sklicujem
4. sejo skupščine
Gradis gradbeno podjetje Gradnje Ptuj,
d.d.
ki bo v sredo, 25. 8. 1999 s pričetkom
ob 12. uri na sedežu družbe na Ptuju, Ormoška cesta 22, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine s predhodno ugotovitvijo sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in notar
(zapisnikar).
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna, ker je prisotnih ____% vseh
glasovalnih delnic družbe.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe v letu 1998 z revizijskim
poročilom revizijske družbe in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Gradis Gradnje Ptuj, d.d., na predlog uprave in na podladi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
sprejme poročilo o poslovanju družbe v letu
1998 v predloženi vsebini z izkazanim dobičkom iz poslovanja v znesku 27,798.704
SIT in revizijsko poročilo revizijske hiše Abeceda, d.o.o., Ptuj o poslovanju družbe v
letu 1998 v predlaganem besedilu.
5. Sklepanje o razporeditvi dobučka iz
leta 1998.
Predlog sklepa: skupščina Gradis Gradnje Ptuj, d.d., na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega svetta
sprejme sklep, da se dobiček iz poslovanja
družbe v letu 1998 v znesku 27,798.704
SIT razporedi
– 5,557.171 za sklad lastnih delnic,
– 22,241.533 ostane nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 na predlog nadzornega sveta se
imenuje revizijska hiša Abeceda, d.o.o., iz
Ptuja.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina Gradis Gradnje Ptuj, d.d., na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta sprejme sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic v skladu z 240. členom zakona o gospodarskih
družbah v višini 10% osnovnega kapitala
(9,689.600 SIT), ki se ustanovi z namenom, da se odkupljene delnice ponudijo v
odkup delavcem družbe. Sklad za lastne
delnice se oblikuje iz sredstev revaloriziranega
popravka
rezerv
v
višini
21,671.745,50 in iz dobička v letu 1998 v
višini 5,557.171 in znaša s 1. 1. 1999
27,229.116,50 SIT.
Pravila delovanja sklada lastnih denic
sprejme nadzorni svet. O poslovanju sklada
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lastnih delnic je uprava dolžna poročati
skupščini.
8. Sprejem sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
a) Delničarji soglašajo, da se prične postopek preoblikovanja delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
b) Delniška družba Gradis Gradbeno
podjetje Gradnje Ptuj, d.d., se preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo. Deleže
družbenikov, ki preoblikovanju nasprotujejo, bo pridobila družba za ustrezno odškodnino.
c) Družba bo poslovala s firmo: Gradis
Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj, d.o.o.
d) Sedež družbe bo; Ptuj, Ormoška c.
22.
e) Dejavnost družbe je enaka doslej vpisani dejavnosti.
f) Osnovni
kapital
družbe
znaša
96,896.000 SIT in je razdeljen na osnovne
vložke, ki morajo znašati najmanj 84.000
tolarjev. Družba z omejeno odgovornostjo
bo imela _____ družbenikov. Vsak od njih
bo posedoval en poslovni delež, ki je nominalno enak knjigovodski vrednosti delnic
vsakega dosedanjega delničarja.
g) Družbeniki družbe so vsi, ki so delničarji na dan prejema oziroma podpisa Družbene pogodbe.
h) Vsi sklepi, sprejeti na skupščini pod
to točko veljajo in se pričnejo izvajati šele,
če bo pridobljeno soglasje pristojnega ministrstva za preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo.
i) Po pridobitvi soglasja pristojnega ministrstva bo upava ponovno sklicala skupščino na kateri bodo družbeniki sprejeli Družbeno pogodbo ter druge sklepe, potrebne
za izvedbo preoblikovanja delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic ali s pisnim pooblastilom z
navedbo o lastništvu delnic pooblastitelja.
Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je treba deponirati v tajništvu družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar
velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
poslati tudi s priporočeno pošto. Rok za
prijavo je 22. 8. 1999. Delničarji, ki ne
bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli sodelovati na skupščini!
Udeležence (delničarje in njihove pooblaščence) prosimo, da se javijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj uro pred pričetkom skupščine. V sprejemni pisarni skupščine so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe pri Mileni Belšak vsak delavnik od dneva
objave sklica skupščine dalje in sicer med
8. in 10. uro (tel. 771-761, int. 101).
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočijo upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o razumno
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje v 12 dneh po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure,
ko je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih delničarjev oziroma odstotek zastopanih delnic.
Gradis Gradnje Ptuj, d.d.,
uprava
Ob-7616
Na podlagi 46. člena statuta družbe Predilnice Litija holding, d.d., sklicujem
1. skupščino,
družbe Predilnica Litija holding, d.d.
ki bo v torek, dne 24. 8. 1999 ob 12. uri
v sejni sobi podjetja, Kidričeva 1, Litija, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komisije, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
preštevalca glasov ter notarja po predlogu
sklicatelja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predilnica Litija holding, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlagani vsebini.
4. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
za leto 1998 po predlogu uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
5. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1997 v
višini 4,848.575,22 SIT in dobiček za leto
1998 v višini 15,381.069,29 SIT v revalorizirani vrednosti ostaneta nerazporejena.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predlagani vsebini.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
se izvolijo po predlogu začasnega nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let.
8. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila za leto 1999 se imenuje revizijska
hiša Revidis, Revizijska družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 22.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vse delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo
pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je 24. 8.
1999 ob 13. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, soba št. 18,
vsak dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija holding, d.d.,
uprava: Manja Tesla, dipl. jur.
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Št. 101/99
Ob-7617
Na podlagi 55. in 56. člena statuta delniške družbe PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne, proizvodnja, trgovina, gostinstvo,
storitve, d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
I. skupščino
delniške družbe PPS - Ptujske pekarne
in slaščičarne, proizvodnja, trgovina,
gostnistvo, storitve, d.d.,
ki bo v ponedeljek 23. avgusta 1999, na
sedežu družbe Rogozniška cesta 2, Ptuj, s
pričetkom ob 13. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Nevenka
Grgić in verifikacijska komisija v sestavi Darinka Vaupotič kot predsednica in Stanka
Petek ter Petra Bela Vedernjak kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljen notar
Andrej Šoemen.
2. Obravnava in sprejem Poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem na znanje Poročila o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
na znanje sprejme poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Imenovanje revizorja za leto 1998 in
1999.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998 in 1999 imenuje
revizijska hiša Probitas, revizijska družba,
podjetje za revizijo svetovanje in računovodstvo, d.o.o., Klinetova 10, 2000 Maribor.
5. Obravnava in sprejem na znanje Informacije o poslovanju družbe za obdobje
1993 do 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
na znanje sprejme Informacija o poslovanju
družbe za obdobje od 1993 do 1997.
6. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za obdobje 1993 - 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog sklepa, da se revaloriziran dobiček po stanju na
dan 31. 12. 1998
– za poslovno leto 1993 v višini
7,071.434,60 SIT,
– za poslovno leto 1994 v višini
4,625.669,90 SIT,
– za poslovno leto 1995 v višini
3,729.541,40 SIT,
– za poslovno leto 1996 v višini
4,671.834,50 SIT in
– za poslovno leto 1997 v višini
5,479.198,30 SIT
razporedi kot sledi:
– 25% revaloriziranega dobička za leto
1993 in 1994 v višini 2,917.660 SIT bruto
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se nameni za izplačilo dividend, ki se delničarjem izplačajo do 31. 10. 1999,
– 25% revaloriziranega dobička za leto
1995 in 1996 v višini 2,091.420 SIT bruto
se nameni za izplačilo dividend, ki se delničarjem izplačajo do 31. 12. 1999,
– 25% revaloriziranega dobička za leto
1997 v višini 1,368.460 SIT bruto se nameni za izplačilo dividend, ki se delničarjem
izplačajo do 31. 3. 2000,
– 5% revaloriziranega dobička iz leta
1993 in 1994 v višini 591.040 SIT bruto se
nameni za nagrade začasni upravi in začasnemu nadzornemu svetu družbe,
– 5% revaloriziranega dobička iz leta
1995 in 1996 v višini 427.380 SIT bruto se
nameni za nagrade začasni upravi in začasnemu nadzornemu svetu družbe,
– 5% revaloriziranega dobička iz leta
1997 v višini 275.540 SIT bruto se nameni
za nagrade začasni upravi in začasnemu
nadzornemu svetu družbe,
– preostali del revaloriziranega dobička
v znesku 17,906.178.70 SIT ostane nerazporejen.
7. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 1998.
8. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog sklepa, da se dobiček za poslovno leto 1998, ki
na dan 31. 12. 1998 znaša 8,792.227, 50
SIT, razporedi:
– 25% dobička v znesku 2,194.700 SIT
bruto se nameni za izplačilo dividend, ki se
delničarjem izplačajo do 31. 3. 2000.
– 5% dobička v znesku 443.300 SIT
bruto se nameni za nagrade začasni upravi
in začasnemu nadzornemu svetu družbe,
– preostali del dobička v znesku
6,154.227,50 SIT ostane nerazporejen.
9. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe določene v predlogu
sklepov št. 9.1 do 9.14.
10. Prenehanje mandata članov začasnega nadzornega sveta in imenovanje
članov nadzornega sveta, predstavnikov
delničarjev in seznanitev s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne,
proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve,
d.d., ugotovi, da z dnem izvedbe 1. skupščine delniške družbe preneha mandat članom začasnega nadzornega sveta.
Na predlog začasnega nadzornega sveta je skupščina sklenila, da se v skladu z
določili 39. člena statuta družbe za člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev
izvolijo:
1. Boris Cekov
2. Marijana Olstrak.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na svoji seji, dne 21. 12. 1998 izvolil

svojega člana v nadzorni svet za mandatno
dobo štirih let naslednjega predstavnika:
3. Stanko Breznik.
11. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
članom nadzornega sveta določi sejnina v
višini 20.000 SIT bruto za člane nadzornega sveta in 30.000 SIT bruto za predsednika nadzornega sveta s tem, da se revalorizira z rastjo drobnoprodajnih cen. Družba za
udeležbo na seji članom nadzornega sveta
krije tudi povračilo potnih stroškov in druge
razumne stroške.
Sejnina v zgoraj navedeni višini se izplača tudi članom začasnega nadzornega sveta za čas njihovega mandata.
12. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
oblikuje sklad lastnih delnic v višini 10%
osnovnega kapitala družbe za namen iz
240. člena zakona o gospodarskih družbah. Vir za oblikovanje sklada lastnih delnic
so rezerve, ki presegajo zakonsko določeno višino rezerv.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan izvedbe
skupščine. Delničarje in pooblaščence prosimo, da se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine začasni upravi - direktorici družbe PPS - Ptujske pekarne in
slaščičarne, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.d.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, začasna uprava v skladu z določili 59. člena statuta družbe, sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.
uri z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in s predlaganimi spremembami statuta
družbe je na vpogled delničarjem v informativni pisarni - tajništvu družbe PPS - Ptujske
pekarne in slaščičarne, proizvodnja, trgovi-
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na, gostinstvo, storitve, d.d., pri Darinki Vaupotič ali v računovodstvu pri Ireni Majcen
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne,
proizvodnja, trgovina, gostinstvo,
storitve, d.d., začasna uprava direktorica
Erika Mihelač
Ob-7619
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana,
d.d., Streliška 12, Ljubljana sklicuje na podlagi 2. odstavka 22. člena statuta delniške
družbe
2. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana, d.d.,
Streliška 12, Ljubljana,
ki bo v torek dne 24. 8. 1999 ob 7. uri,
na sedežu družbe, Streliška 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Godeša,
– za preštevalca glasov Jano Ajtnik in
Jožico Zrinski.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman iz Domžal.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
4. Sprejem letnega poročila za leto
1998, z revizorskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1998 po predlogu uprave in ob pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta ter mnenju revizorja, v besedilu, ki je
priloga k temu sklepu.
5. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček za poslovno leto 1998, v višini 8,455.000 SIT ostane nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska družba Abeceda, revizijska družba, d.o.o., Mlinska 6/a,
Ptuj.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo Gostinskega podjteja Ljubljana, d.d.,
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti skladno z zahtevami,
ki so določene z zakonom.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, kolikor so udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavili družbi osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred skupščino, to je najkasneje do vključno 21. 8. 1999 (pisno prijavo
mora družba prejeti najkasneje tri dni pred
skupščino). Pooblaščenci naj hkrati s prijavo družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki po dokazilo o zastopanju.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
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seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju pred vhodom v prostor, kjer se
bo odvijala seja skupščine in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu družbe, na Streliški 12 v Ljubljani vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d.,
direktor Aleksander Modrijan
Ob-7772
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Metalna Nova, d.d., sklicuje uprava
družbe
1. redno sejo družbe
Metalna Nova, d.d., Zagrebška 20,
Maribor,
ki bo 9.8. 1999 ob 13. uri v poslovnih
prostorih na sedežu družbe, Zagrebška 20,
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Sprememba in dopolnitve statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta. Upravo družbe se pooblasti za sprejem prečiščenega besedila statuta družbe.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet delniške
družbe se imenujejo člani, predlagani s strani predstavnikov kapitala in vzame se na
znaje imenovanje članov nadzornega sveta
s strani delavcev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno upravi družbe praviloma vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na način kot to določa 39. člen statuta družbe.
Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki izkažejo z izpisom iz sodnega registra pravnih oseb.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu

družbe, Zagrebška 20, Maribor, v tajništvu
družbe, vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane.
V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Metalna Nova, d.d.,
uprava družbe
Ob-7779
Na podlagi 39. člena statuta delniške
družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje
in svetovanje, d. d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem
1. skupščino delniške družbe
Iskraemeco, družbe za upravljanje in
svetovanje, d.d., Kranj,
ki bo v sredo, 18. avgusta 1999, ob 12.
uri v sejni sobi poslovne stavbe družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije,
d.d., v Kranju, Savska loka 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poslovanju družbe v poslovnem letu 1998/1999.
3. Odločanje o delitvi čistega dobička za
poslovno leto 1998/1999.
4. Odločanje o oblikovanju sklada lastnih delnic.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
6. Določitev nagrade predsedniku in ostalim članom nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedujočega skupščine se izvoli Vinko Ribnikar, v
komisijo za štetje glasov pa Dušan Stanjko
kot predsednik ter Karl Rozman in Irena
Fajfar kot preštevalca glasov.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
poročilo začasne uprave o poslovanju družbe v poslovnem letu 1998/1999 v predlaganem besedilu.
K 3. točki dnevnega reda: čisti dobiček
za poslovno leto 1998/99 v višini
59,548.638 SIT se razporedi za naslednje
namene:
a) za dividende družbe iz dobička tekočega leta se nameni 58,764.000 SIT,
b) znesek v višini 748.638 SIT ostane
kot nerazporejeni dobiček.
Dividende se izplačajo delničarjem v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa o njihovem izplačilu.
K 4. točki dnevnega reda: oblikuje se
sklad lastnih delnic družbe v višini
299,159.442 SIT.
K 5. točki dnevnega reda: izvolijo se
naslednji člani nadzornega sveta:
1. Marjan Gašperlin,
2. Ervin Bec,
3. Vinko Ribnikar,
4. Ladislav Bevk,
5. Rajko Rozman,
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6. Mitja Rakar,
7. Sašo Peterlin.
K 6. točki dnevnega reda: predsedniku
nadzornega sveta se določi plačilo za delo
(sejnina) v višini 1500 DEM letno, izplačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, ostalim članom nadzornega sveta pa plačilo za delo
(sejnina) v višini 1000 DEM letno, izplačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Sejnine zapadejo v plačilo ob zaključku
poslovnega leta.
Predlagatelj sklepa pod 5. točko dnevnega reda je začasni nadzorni svet družbe,
predlagatelj preostalih sklepov pa je začasna uprava družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu
še število glasov in firmo, sedež ter podpis
in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. V primeru
organiziranega zbiranja pooblastil mora biti
le-to sestavljeno skladno z zakonom o prevzemih.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Člani začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi, če niso delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled delničarjem
na sedežu začasne uprave Iskraemeco,
DUS, d.d., v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Udeleženci se morajo identificirati z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 18. 8.
1999 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, d. d., Kranj
začasna uprava - začasna direktorica
Marija Šenk
Št. 26/99
Ob-7597
Uprava družbe Avtoservis Gorica, d.d.,
Vojkova 49, Nova Gorica, na podlagi statuta in zakona o gospodarskih družbah, objavlja
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nasprotne predloge
k dnevnemu redu 5. skupščine družbe
Avtoservis Gorica, d.d., za 2. 8. 1999.
Nasprotne predloge je podal delničar
Zdenko Zorn.
K 3. točki dnevnega reda skupščine –
delitev dobička.
Nasprotni predlog sklepa se glasi: ne
sprejme se predlog sklepa pod 3. točko
dnevnega reda. Zato naj se 3. točka razdeli
na dve točki in ločeno glasuje za delitev
nerazporejenega dobička iz leta 1997, namenjenega za dividende in ločeno naj se
glasuje za delitev dobička iz leta 1998. Za
dividende naj se nameni 7 mio SIT iz dobička za leto 1998, oziroma naj se spremeni
sklep, ki naj zajema tudi delitev dobička,
namenjenega za dividende iz leta 1998 v
predlagani višini. Smatram, da se lahko tudi
del dobička iz leta 1998 nameni v izplačilo
dividende.
K 4. točki dnevnega reda skupščine –
sprejem sprememb in dopolnitev statuta ter
razširitev dejavnosti družbe.
Nasprotni predlog sklepa se glasi: ne
sprejme se predlog sprememb statuta družbe v delu, ki se nanaša na novo 7.3.3.
točko. Sprejme se razširitev dejavnosti in
razširi tako, da se doda G/52.63, kot je
navedeno v 2.1. točki. Zato naj se 4. točka
dnevnega reda skupščine razdeli na dve
točki oziroma naj se glasuje ločeno za vsako spremembo določila statuta.
K 5. točki dnevnega reda skupščine –
izvolitev članov nadzornega sveta.
Nasprotni predlog sklepa se glasi: ne
sprejme se predlaganih članov, predstavnikov delničarjev za nadzorni svet in se za
mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata z dnem poteka mandata sedanjima članoma, predstavnikoma delničarjev, Ljubu
Pečetu in Luciji Mozetič, izvoli nova predstavnika delničarjev Anuško Petrovič in Jožeta Murovca.
Avtoservis Gorica, d.d.,
direktor
Mitja Simčič, dipl. inž.

Razne objave

4. Drugi pogoji:
– Pri razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS.
– V objektu, ki je predmet prodaje, se
bo smela opravljati dejavnost tekstilne ali
njej sorodne okolju prijazne manj hrupne
dejavnosti.
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”.
– Ponudbe morajo biti dostavljene na sedež prodajlca, na naslov: Občina Moravče,
Trg svobode 4, 1251 Moravče, z oznako
“Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj!” v 10 dneh od objave v Uradnem listu
RS.
– Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje natančne podatke (ime naslov,
identifikacijski dokument), ponujeno ceno
in plačilne pogoje.
– Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izhodiščne prodajne cene.
– Ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino v višini 5% od izhodiščne prodajne cene na žiro račun Občine
Moravče, št. 50120-630-810267 pri APP
Ekspozitura Domžale, sklic na št. 00 100.
– Uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb.
Izbrani ponudnik je dolžan v 15 dneh po
prejemu obvestila o izbiri skleniti pisno pogodbo in plačati kupnino skladno s plačilnimi pogoji. Če v navedenih rokih ne bo sklenil pogodbo in plačal kupnine skladno s
plačilnimi pogoji, bo prodajni postopek razveljavljen, varščina pa pripada prodajalcu
kot skesnina.
– Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v 10 dneh po preteku
roka za zbiranje ponudb.
– Kupcu se nepremičnino izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine.
– Ogled nepremičnine je mogoč po
predhodni najavi na sedežu Občine Moravče, tel. 061/731-044, kjer so na voljo tudi
ostale informacije o prodaji.
– Občina Moravče na podlagi tega javnega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe
o prodaji z nobenim od ponudnikov.
Občina Moravče

Št. 64/99
Ob-7659
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, po sklepu Občinskega sveta občine Moravče, objavlja

Izgubljene listine
preklicujejo

prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je stari proizvodni
objekt Rašice v Moravčah na parceli številka 99/3 k.o. Moravče.Velikost objekta znaša 470 m2, pripadajoča površina zemljišča
ob objektu znaša 2.300 m2.
2. Prodajna cena: izhodiščna prodajna
cena za predmetno nepremičnino skupaj s
komunalno opremo je 32,500.000 SIT. Davek in vse druge dajatve v zvezi s prenosom
lastništva plača kupec.
3. Plačilni pogoji: kupec mora kupnino
plačati v roku 90 dni po sklenitvi pogodbe,
obstaja možnost zakupa.

Štampiljke in preklici preklicev
Balič Majda, Partizanska 25, Nova Gorica, preklic potnega lista, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 45/99, g-45425. gnu-1076
Balič Majda, Partizanska 25, Nova Gorica, preklic vozniškega dovolenja, objavljen
v Ur. l. RS, št. 45/99. gne-1342
Bedernjak Štefan , Mala Polana 66, Velika Polana, preklic licence, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 45/99. gnv-1150
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Božič Mojca, Anžurjeva 10, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v Ur.l. RS,
št. 43/99. gnh-764
Gajić Zoran, Gornji trg 44, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 24/99, s-24077. gne-967
Jambrec Slavko, Zdolska c. 19, Krško,
preklic osebne izkaznice, objavljene v Ur. l.
RS, št. 40, p-40011. gnr-1179
Kozamernik Blanka, Cesta na Brdo 132,
Ljubljana, preklic izkaza, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 86/98, s-86078. gnn-858
Kurent Martin, Cesta II grupe odredov
52, Ljubljana, preklic vozniškega dovolenja, objavljen v Ur. l. RS, št. 50/99.
gni-1063
Lopatič Vladimir, Vokova cesta 85, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 52/98, s-52325.
gnh-814
Petranović Branka, Polje cesta X/10,
Ljubljana, preklic spričeval 1.in 2. letnika
Trgovske šole, objavljeno v Ur. l. RS, št.
61/98. gnc-1244
Proline d.o.o., Stegne 11, Ljubljana,
štampiljko z napisom PROLINE d.o.o. Stegne 11, 1001 Ljubljana te. 151 16 26.
gno-1057
Proline d.o.o., Stegne 11, Ljubljana,
štampiljko z napisom PROLINE d.o.o. Stegne 11, 1001 Ljubljana. gnn-1058
Slovenijales-gradbeni mat. in stavbno
pohištvo , Dunajska 22, Ljubljana, štampiljko z napisom Slovenijales gradbeni material in stavbno pohištvo. Družba za zunanjo in notranjo trgovino Ljubljana,Dunajska c. 22, št. 34 Slovenijales gradbeni
material in stavbno pohištvo d.o.o.t.
gns-1103
Šabić Ajna, Kolonija 1. maja 26, Trbovlje, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 54/99. gnl-1135
Žerjav Robert, Spodnja Pohanca 15a,
Artiče, preklic potnega lista, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 80/98, p-80059. gnl-860
Žitnik Antonija, Gerbičeva 43/a, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 54/1999, GNH-39. gng-1290

Priglasitveni list
Andrič Igor, Vojašniška 6a, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3082/95.
m-1008
Benedik Franc, Koprivnik 19, Bohinjska Bistrica, obrtno dovoljenje, št.
14840/2500/00-54/195, izdala OZS.
gng-740
Bolarič Rudolf, Bolfenška 1, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3548/95.
m-1119
Foto Janez, Kersnikova 7, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0196/94, izdan dne 13. 5. 1994. gno-1107
Foto studio Boršnar Franc s.p. atelje laboratorij in trgovina, Slakova 1, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 057-007/93 ,
izdan dne 15.11.1993. gnn-983
Hanžić Jožica-Okrepčevalnica s.p., Jareninski dol 19, Jarenina, priglasitveni list,
opravilna št. 065-0011/93, izdan dne
7.12.1993. m-1125
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Igič Vladimir s.p., Tbilisijska 56, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-1446/94 - original. gng-715
Pavkovič Alojz, Zavratec 21, Studenec,
priglasitveni list, opravilna št. 470533/94.
gni-1138
Rojak Jožef, Ul. 17. julija 7, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1201/94.
m-1016
SKP-TRG. na drobno z mešanim blagom, Mlakar Simona, s.p., Artiče 49, Artiče, priglasitveni list, opravilna št.
02-0044/94-3. gnk-1286
Šabanagič Ramo, Bidovčeva 11, Koper
- Capodistria, obrtno dovoljenje, št.
17/II/3-1160/94,
matična
številka
5463358, izdala DURS Koper. gnl-1285
Žerdin Samo s.p., Na gmajni 25, Ljubljana-Šentvid, priglasitveni list, opravilna št.
27-0248/96 - original, izdan dne
7.12.1996. gno-757

Potne listine
Ambrož Teodor, Litostrojska 24, Ljubljana, potni list, št. BA 521040, izdala UE
Ljubljana. gnw-949
Arsenović Aljoša, Hrašče 29, Postojna,
potni list, št. AA 272906, izdala UE Postojna. gne-842
Bajrič Zejna, Pod debnim vrhom 70,
Ljubljana, potni list, št. AA 450751, izdala
UE Ljubljana. gne-1092
Baličevac Halil, Pod debnim vrhom 70,
Ljubljana, potni list, št. AA 534343, izdala
UE Ljubljana. gnf-1091
Baranja Majda, Ivana Suliča 12/B, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 66399, izdala UE Nova Gorica.
gnb-895
Baškovč Judita, Prisojna pot 4, Vrhnika,
potni list, št. BA 605338, izdala UE Vrhnika. gnn-783
Bečirović Melina, Bazoviška ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 590449, izdala
UE Ljubljana. gnm-1109
Berzin Alenka, Zakrajškova ulica 3, Ljubljana, potni list, št. AA 768978, izdala UE
Ljubljana. gnp-856
Bizjak Irena, Jelovška c. 22, Bled, potni
list, št. AA 37783, izdala UE Radovljica.
gng-965
Bizjan Anže, Clevelandska 49, Ljubljana, potni list, št. BA 772059, izdala UE
Ljubljana. gnv-1275
Bokalj Franc, Tržaška c. 35, Ljubljana,
potni list, št. AA 49458, izdala UE Ljubljana.
gnk-1186
Brankovič Marko, Ul. Ljuba Šercerja 16,
Nova Gorica, potni list, št. BA 810462, izdala UE Nova Gorica. gnv-775
Bratun Jerneja, Vnajnarje 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 681710. gnh-1064
Brdnik Sebastijan, Sp. Voličina 82 a,
Voličina, potni list, št. BA 551680.
m-1114
Bremec Sonja, Gregorčičeva 29, Bled,
potni list, št. BA 756572, izdala UE Radovljica. gnt-1202
Brumec Natalija, Tomšičeva 22, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 120809, izdala UE Slovenska Bistrica. gnc-1269

Brzin Gregor, Straža 29, Šentrupert, potni list, št. BA 904843, izdala UE Trebnje.
gne-892
Čerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 479308, izdala UE Ljubljana. gns-753
Čiča Zoran, Laze 6, Kranj, potni list,
št. BA 693403, izdala UE Kranj.
gng-1265
Čirič Karmen, Černetova 26, Ljubljana,
potni list, št. BA 853099, izdala UE Ljubljana. gnm-959
Čok Tamara, Rozmanova 11, Koper Capodistria, potni list, št. AA 512468, izdala UE Koper. gno-1207
Ćatipi Nedžani, Partizanska 2, Senovo,
potni list, št. AA 544215, izdala UE Krško.
gnw-1274
Deželak Irena, Podhumska ulica 7, Laško, potni list, št. BA 659101, izdala UE
Laško. gnu-1251
Dijak Damir, Mestni trg 42, Škofja Loka,
potni list, št. AA 99613, izdala UE Škofja
Loka. gnf-766
Dimitrijević Dominiz, Reška ulica 35,
Ljubljana, potni list, št. BA 376861, izdala
UE Ljubljana. gnt-1027
Dobravc Helena, Tbilisijska ul. 34, Ljubljana, potni list, št. BA 63056, izdala UE
Ljubljana. gnk-1036
Dolinar Blanka, Razlagova 24a, Murska
Sobota, potni list, št. BA 505185, izdala UE
Murska Sobota. gnp-706
Dolinšek Jože, Strmec 19, Dole pri Litiji,
potni list, št. AA 477960, izdala UE Litija.
gnx-798
Dragišič Marko, Na jami 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 681396, izdala UE Ljubljana. gnl-760
Drobić Bojan, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, potni list, št. BA 800994, izdala
UE Kranj. gnj-1037
Drobić Zoran, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, potni list, št. BA 859194, izdala
UE Kranj. gnr-1054
Dropka Viktorija, Repišče 25, Zgornji Leskovec, potni list, št. BA 108431, izdala UE
Maribor. gnx-1223
Durovič Džavid, Šentiljska cesta 27, Maribor, potni list, št. AA 569726, izdala UE
Maribor. gnm-984
Felicijan Tadej, Goriška c. 49, Velenje,
potni list, št. BA 675023, izdala UE Velenje. gnw-699
Fišer Ljubomir, Staneta Rozmana 12,
Murska Sobota, potni list, št. AA 734195,
izdala UE Murska Sobota. gnw-1224
Flere Sergej, Razlagova 7, Maribor, potni list, št. BA 673165, izdala UE Maribor.
gnb-920
Gašperlin Monika, Predoslje 81, Kranj,
potni list, št. BA 222820, izdala UE Kranj.
gnx-1323
Gašperlin Tatjana, Predoslje 81, Kranj,
potni list, št. BA 935357, izdala UE Kranj.
gnw-1324
Gogala Brina, Osenjakova 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 377826, izdala UE Ljubljana. gnk-1061
Gogala Maruša, Osenjakova 2, Ljubljana, potni list, št. BA 377825, izdala UE
Ljubljana. gnl-1060
Gradišar Branimir, Male Lašče 43, Velike Lašče, potni list, št. AA 274928, izdala
UE Ljubljana. gnm-1184
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Gregorović Vladimir, Soška 38, Ljubljana, potni list, št. AA 873034, izdala UE
Ljubljana. gnd-968
Gregurič Silič Barbara, Livada 12, Ljubljana, potni list, št. BA 733999, izdala UE
Ljubljana. gnk-1361
Grmek Metka, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 463892, izdala UE Ljubljana. gng-1340
Hajšek Mihael, Kebelj 21a, Oplotnica,
potni list, št. AA 615351, izdala UE Ptuj.
gnz-921
Horvat Janko, Ribniška ulica 8, Maribor,
potni list, št. BA 733280, izdala UE Maribor. gno-932
Horvat Slavica, Večeslavci 108, Rogašovci, potni list, št. BA 599067, izdala UE
Murska Sobota. gnt-1327
Horvat Slavko, Večslavci 108, Rogašovci, potni list, št. BA 052894, izdala UE Murska Sobota. gnl-1260
Hraščanec Martina, Preglov trg 3, Ljubljana, potni list, št. BA 663641, izdala UE
Ljubljana. gnd-1093
Hromec Natalija, Selo pri Ihanu 14/a,
Domžale, potni list, št. BA 465357, izdala
UE Domžale. gnm-1334
Hrovatin Mitjan, Spodnje Škofije 115,
Škofije, potni list, št. AA 208261, izdala UE
Koper. gni-888
Ilič Marko, Nusdorferjeva ul. 15, Ljubljana, potni list, št. AA 168547, izdala UE
Ljubljana. gnm-784
Ivančič Valnea, Senčna ulica 14, Jagodje, Izola - Isola, potni list, št. BA 226465,
izdala UE Izola. gnc-894
Jalšovec Damir, Židovska 10, Maribor,
potni list, št. BA 672830, izdala UE Maribor. gnt-1052
Jelić Ljubiša, Kalce 39, Logatec, potni
list, št. BA 474000, izdala UE Vrhnika.
gnm-1034
Jereb Tomaž, Puhova 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 860565, izdala UE Ljubljana.
gnx-1148
Jerončič Dušan, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, potni list, št. AA 285619, izdala UE Nova Gorica. gnq-1205
Jesevšek Boris, Kajuhovo naselje 34,
Kočevje, potni list, št. BA 68659, izdala UE
Cerknica. gnh-1339
Juras Estera, Martinova ul. 2/A, Ljubljana, potni list, št. AA 818264, izdala UE
Ljubljana. gnd-1318
Kač Jasna Klara, Šešče pri Preboldu 67,
Prebold, potni list, št. BA 471256, izdala
UE Žalec. gnu-851
Karanovič Milan, Gorjansko 69, Komen,
maloobmejno prepustnico, št. AI 71479,
izdala UE Sežana. gng-865
Karanovič Vlasta, Gorjansko 69, Komen,
maloobmejno prepustnico, št. AI 11893,
izdala UE Sežana. gnh-864
Karović Ljiljana, Ul. Kozjanskega odreda
5, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. AA 295482,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnf-1266
Kastelic Tomaž, Stični 116, Ivančna Gorica, potni list, št. BA 850596, izdala UE
Grosuplje. gnz-1246
Kavčič Matjaž, Prešernova ulica 3, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 893897,
izdala UE Slovenska Bistrica. gni-863
Klanjšek Damijan, Ul. 9. septembra 205,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
781304, izdala UE Nova Gorica. gnv-950
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Klasinc Ivan, Prepolje 86, Marjeta na
Dravskem polju, potni list, št. BA 700828,
izdala UE Maribor. gny-1322
Klenovšek Mira, Ul. Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, potni list, št. BA 174476, izdala UE
Kranj. gns-903
Kolarič Anton, Segovci 7, Apače, potni
list, št. BA 204944, izdala UE Gornja Radgona. gnj-1262
Kolenko Robert, Količevo 40, Domžale,
potni list, št. AA 279770, izdala UE Domžale. gnz-871
Konc Vojko, Deteljica 1, Tržič, potni list,
št. AA 90583, izdala UE Tržič. gnr-904
Korošec Ervin, Stanetova ulica 7, Celje,
potni list, št. AA 151467, izdala UE Celje.
gnr-1104
Korošec Valerija, Videž 8, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA 868238, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnb-1270
Koščak Robert, Breg pri Ribnici na Dol.
15, Ribnica, potni list, št. BA 655803, izdala UE Ribnica. gnn-908
Košir Teja, Levec 9, Petrovče, potni list,
št. AA 863227, izdala UE Žalec. gni-1213
Kozole Petra, Lokve 5, Krško, potni list,
št. BA 742885, izdala UE Krško. gny-1272
Koženjič Jasmin, Preglov trg 3, Ljubljana, potni list, št. BA 769393, izdala UE
Ljubljana. gnf-1345
Krevzelj Andreja, Strojna 19, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 704756, izdala
UE Ravne na Koroškem. gns-978
Kričej Miran, Javornik 36, Ravne na Koroškem, potni list, št. AA 944518, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnu-976
Križaj Matjaž, Klinja vas št. 42, Kočevje,
potni list, št. BA 758430, izdala UE Kočevje. gno-957
Kukovič Marjan, Partizanska 2, Žalec,
potni list, št. AA 151142, izdala UE Žalec.
gne-1242
Kus Carmen, Gubčeva 3, Sevnica, potni
list, št. AA 237723, izdala UE Sevnica.
gnq-855
Kutnar Frančišek, Gubčeva ulica 5,
Kranj, potni list, št. AA 040120, izdala UE
Kranj. gnj-1362
Lazar Andrej, Gorenje Ponikve 24, Trebnje, potni list, št. AA 995758, izdala UE
Trebnje. gnl-1160
Lisjak Martin, Bizoviška cesta 41, Ljubljana, potni list, št. AA 450616, izdala UE
Ljubljana. gnl-710
Markovič Cirila, Petrovičeva 9, Ljubljana, potni list, št. AA 675188, izdala UE
Ljubljana. gnv-1050
Mavri Katjuša, Platiševa 25, Cerkno, potni list, št. BA 581958, izdala UE Idrija.
gnr-929
Mavrič Marija, Bezenškova 23, Celje,
potni list, št. AA 183811, izdala UE Celje.
gni-688
Mencingar Slavica, Črešnjevci 93, Gornja Radgona, potni list, št. AA 74015, izdala UE Gornja Radgona. gnh-914
Meze Jernej, Jakčeva 38, Ljubljana, potni list, št. BA 560503, izdala UE Ljubljana.
gnb-995
Meze Slavica, Jakčeva 38, Ljubljana,
potni list, št. BA 560659, izdala UE Ljubljana. gnc-994
Mihalič Jožef, Lendavska 25/b, Murska
Sobota, potni list, št. BA 128782, izdala UE
Murska Sobota. gng-1065

Močnik Marjeta, Laznica 20, Cerkno,
potni list, št. BA 250578, izdala UE Idrija.
gnh-1214
Mojzer Boris, Ob Suhi 3/a, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 719335, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnu-1201
Mozetič Matej, Lukežiči 33a, Renče,
potni list, št. BA 258209, izdala UE Nova
Gorica. gny-1072
Mrak Julijan Peter, Kupljenik 2b, Bohinjska Bela, potni list, št. AA 443024, izdala
UE Radovljica. gnx-773
Mrgole Matjaž, Dežmanova ulica 2, Kokrica, Kranj, potni list, št. AA 798287, izdala UE Kranj. gnt-927
Murovec Dejan, Ponikve 43, Slap ob
Idrijci, potni list, št. BA 341419, izdala UE
Tolmin. gnj-887
Nakani Aleksander, Sela pri Dobovi 81
A, Dobova, potni list, št. AA 226861, izdala
UE Brežice. gnm-1259
Nanić Azemina, Poljanska 42, Ljubljana,
potni list, št. BA 797220, izdala UE Ljubljana. gni-838
Nemet Janez, Ul. Lojzeta Hrovata, Kranj,
potni list, št. BA 561847, izdala UE Kranj.
gnt-902
Novak Boštjan, Pavlovci 26, Ormož, potni list, št. BA 50120, izdala UE Ormož.
gnz-771
Novak Branko, Cesta v Log 15, Bistrica
ob Dravi, potni list, št. AA 268225, izdala
UE Ruše. gnz-1271
Novak Jasna, Šalek 90, Velenje, potni list,
št. BA 127073, izdala UE Velenje. gnk-1261
Novinšek Rok, Župančičeva ul. 14, Ljubljana, potni list, št. BA 679991, izdala UE
Ljubljana. gnw-1299
Oblak Venčeslav, Jačka 2a, Logatec,
potni list, št. BA 175020, izdala UE Logatec. gnt-652
Ovin Rasto, Maistrova 28, Maribor, potni list, št. AA 611575, izdala UE Maribor.
gnb-1220
Papler Klemen, Cesta 1. maja 65, Kranj,
potni list, št. BA 580850, izdala UE Kranj.
gnf-1066
Pejić Branislav, Celovška c. 264, Ljubljana, potni list, št. AA 598600, izdala UE
Ljubljana. gne-717
Petrušič Marko, Rajšpova 4, Ptuj, potni
list, št. AA 988585, izdala UE Ptuj. gno-882
Pevec Stanko, Savci 76, Sveti Tomaž,
potni list, št. BA 49989, izdala UE Ormož.
gnn-1208
Plancutič Nataša, Kočevarjeva 8a, Maribor, potni list, št. BA 467890, izdala UE
Maribor. gnr-879
Podlesnik Marjan, Matejkova 5, Maribor,
potni list, št. AA 241715, izdala UE Maribor. gnj-687
Potočnik Andrej, Miklavčeva 44, Ljubljana, potni list, št. AA 825121, izdala UE
Ljubljana. gnf-991
Prokši Škelzen, Polanškova ul. 34, Ljubljana, potni list, št. BA 814791, izdala UE
Ljubljana. gnj-762
Radulović Dejan, Slap 7, Tržič, potni list,
št. BA 527825, izdala UE Tržič. gnk-686
Recek Jernej, Rogašovci 8, Rogašovci,
potni list, št. BA 866254, izdala UE Murska
Sobota. gnr-754
Rechberger Anny, Dalmatinska 46, Maribor, potni list, št. AA 124140, izdala UE
Maribor. gne-1042
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Resinović Mojca, Brilejeva ulica 8, Ljubljana, potni list, št. BA 771951, izdala UE
Ljubljana. gnz-1346
Rijavec Irena, Alešovčeva ulica 19, Ljubljana, potni list, št. BA 522278, izdala UE
Ljubljana. gnk-761
Robnik Ana, Žaucerjeva 24, Ljubljana,
potni list, št. BA 1446666, izdala UE Ljubljana. gnk-1336
Rolih Dejan, Zarečje 31, Ilirska Bistrica,
potni list, št. AA 687686, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnp-681
Rustemi Aleksandar, Križna ulica 12/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 665129, izdala
UE Ljubljana. gnh-1364
Sašić Boran, Na gradu 1, Prestranek,
potni list, št. BA 815853, izdala UE Postojna. gnz-1221
Silovšek Viljem, Vrečarjeva ulica 10a, Žalec, potni list, št. AA 863809, izdala UE
Žalec. gnl-685
Sirovica Senad, Stari trg 10, Trebnje,
potni list, št. BA 553510, izdala UE Trebnje. gnt-1077
Sivec Igor, Kamniška c. 12, , Domžale,
potni list, št. BA 538423, izdala UE Domžale. gns-1153
Smailović Edin, Kovorska cesta 57, Tržič, potni list, št. AA 361052, izdala UE
Tržič. gnv-900
Smailović Sabiha, Ravne 9, Tržič, potni
list, št. BA 781703, izdala UE Tržič, na ime
Korać Sabiha. gnu-901
Soković Dolores, Pavšičeva ulica 22, Logatec, potni list, št. AA 561086, izdala UE
Logatec. gnn-1108
Spahić Jasna, Godič 21, Stahovica, potni list, št. BA 759942, izdala UE Kamnik.
gnd-993
Stepančič Borut, Renče 28, Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI 88250, izdala UE Nova Gorica. gnw-1074
Stokič Branka, Mlekarniška 14, Maribor,
potni list, št. BA 536424, izdala UE Maribor. gnz-1371
Svete Gregor, Breg pri Borovnici 48,
Borovnica, potni list, št. BA 182944, izdala
UE Vrhnika. gnv-925
Šabotič Samir, Vojkova c. 85, Ljubljana,
potni list, št. BA 883605, izdala UE Ljubljana. gnv-850
Ševerkar Katja, Brodarjev trg 7, Ljubljana, potni list, št. BA 681308, izdala UE
Ljubljana. gnt-1177
Šobat Nevena, Topniška ul. 45, Ljubljana, potni list, št. BA 681849, izdala UE
Ljubljana. gnr-979
Šteblaj Anton, Ul. Molniške čete 7, Ljubljana, potni list, št. AA 043873, izdala UE
Ljubljana. gnb-1370
Šterbenc Manja, Petrovče 28, Žalec,
potni list, št. AA 863369, izdala UE Žalec.
gnd-1343
Štok Robert, Krožna c. 38, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 510657, izdala
UE Koper. gny-1197
Štrkalj Dane, Kovačičeva ul. 16, Koper Capodistria, potni list, št. AA 485353, izdala UE Koper. gnv-1325
Štruc Jure, čečovje 57/a, Ravne na Koroškem, potni list, št. BA 704649, izdala
UE Ravne na Koroškem. gns-1203
Štruc Nuša, Čečovje 57/a, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 7044647, izdala UE Ravne na Koroškem. gnr-1204
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Težak Jožefa, Stražišče 11, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 469977, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnu-776
Tilev Aco, Kašeljska c. 50, Ljubljana, potni list, št. BA 888378, izdala UE Ljubljana.
gnx-1127
Tominšek Samo Ciril, Ul. talcev 2, Ljubljana, potni list, št. AA 601278, izdala UE
Ljubljana. gnb-1045
Uršič Robert, Parmova 46a, Ljubljana,
potni list, št. AA 529319, izdala UE Ljubljana. gnb-1295
Vegič Peter, Dobelska cesta 3, Beltinci,
potni list, št. AA 369242, izdala UE Murska
Sobota. gnn-1258
Velagić Jasmin, Prištinska 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 877141, izdala UE Ljubljana. gnb-795
Veselić Danijela, Lucija Fazan 11/A, Portorož - Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI 113601, izdala UE Piran. gnv-975
Vidakovič Breda Mojca por. Uršič, Pavšičeva ulica 26a, Logatec, potni list, št. AA
529320, izdala UE Ljubljana. gnc-1294
Vidmar Martin, Vavta vas 41 a, Straža,
potni list, št. AA 051247, izdala UE Novo
mesto. gnt-977
Virant Ciril, Gorenje Jesenice 22, Šentrupert, potni list, št. AA 628533, izdala UE
Sevnica. gnh-1189
Vovk Borut, Varpolje 87, Mozirje, potni
list, št. BA 730652, izdala UE Mozirje.
gnl-1210
Vrčko Tomaž, Kidričeva 82, Trzin, potni
list, št. AA 279825, izdala UE Domžale.
gnm-1084
Zbičajnik Pavel, Zg. Pristava 24, Slovenske Konjice, potni list, št. BA 274997, izdala UE Slovenske Konjice. gnl-1085
Zelko Sonja, Kasaze 69 D, Petrovče,
potni list, št. AA 251508, izdala UE Žalec.
gnn-1283
Zelnik Ivan, Polje c. XVIII/28, Ljubljana,
potni list, št. AA 589874, izdala UE Ljubljana. gng-1115
Zgrablič Zvonimir, Trg revolucije 7, Maribor, potni list, št. AA 589779, izdala UE
Maribor. gnt-852
Zorman Branko, Žmavceva 9, Maribor,
potni list, št. BA 90630, izdala UE Maribor.
m-1112
Zupan Anton, Krnica 59 A, Radovljica,
potni list, št. AA 688535, izdala UE Radovljica. gno-1332
Zupanc Mojca, Hribi 46, Škofljica, potni
list, št. BA 731451, izdala UE Ljubljana.
gng-1240
Žepuhar Renato, Goričane 71, Medvode, potni list, št. BA 591064, izdala UE
Ljubljana. gnh-789
Žerjal Giorgio, Nasirec 1, Kozina, potni
list, št. BA 249384, izdala UE Sežana.
gnf-916
ŽlenderJeronim, Ulica Frana Kovačiča
5, Maribor, potni list, št. AA 861384, izdala
UE Maribor. gnn-683

Osebne izkaznice
Bedenik Barbara, Jerebova 3, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkazico, št.
62086. gny-697

Bulc Mateja, Karlovška cesta 7, Ljubljana, osebno izkazico, št. 177859. gnk-961
Burič Aleš, C. Leona Dobrotinška 17,
Šentjur, osebno izkazico, št. 2128.
gnn-862
Čebular Špela, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
osebno izkazico, št. 184864. gnh-889
Črešnar Ivan, Radana vas 20a, Zreče,
osebno izkazico, št. 29175. gng-915
Dobravc Helena, Tbilisijska 34, Ljubljana, osebno izkazico, št. 207549.
gnm-1009
Dolenc Borut, Krakovska 10b, Domžale, osebno izkazico, št. 111507. gnz-946
Dolinar Ana, Vojkovo nabrežje 31/a, Koper - Capodistria, osebno izkazico, št.
37914. gnq-1080
Dolinar Ana, Vojkovo nabrežje 31/a, Koper - Capodistria, osebno izkazico, št.
37914. gnp-1081
Domijan Suzana, Aljaževa 18 a, Ljubljana, osebno izkazico, št. 192447.
gnl-985
Fettich Martin, Topniška 35 c, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 122773. gnc-1169
Gaberšnik Marija, Ročice 87, Podgrad,
osebno izkazico, št. 92868. gnd-893
Gornik Simona, Brilejeva 13, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 20296. gnc-1369
Grad Monika, Podgorica 123, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 97544. gns-1253
Gradinac Danijela, Most na Soči 24 a,
Most na Soči, osebno izkazico, št. 31859.
gnn-1333
Kampuš Jasna, Reboljeva 1, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 134471. gng-790
Klemenčič Majda, Podgorci 25, Podgorci, osebno izkazico, št. 31823. gnp-1206
Kovač Nataša, Lutverci 59, Apače, osebno izkazico, št. 46439. gnv-1200
Kovačič Franica, Kotnikova 13, Ljubljana, osebno izkazico, št. 107143. gnn-1083
Krkač Ivan, Bratovževa ploščad 9, Ljubljana, osebno izkazico, št. 112576.
gni-1238
Lesjak Ivan, Dobriša vas 20d, Petrovče,
osebno izkazico, št. 64495. gnh-689
Lončarič Branko, Regentova 10, Maribor, osebno izkazico, št. 8196. gnj-1062
Lubej Bojan, Tabor 6, Ljubljana, osebno
izkazico, št. 62941. gnn-1033
Lučić Rade, Majaronova ulica 8, Ljubljana, osebno izkazico, št. 192827. gnu-1351
Lutarič Saša, Staneta Rozmana 6, Murska Sobota, osebno izkazico, št. 98253.
gny-772
Lužar Miran, Kopitarjeva 1, Celje, osebno izkazico, št. 133669. gnk-1211
Marolt Primož, Črni potok 1 B, Kočevje,
osebno izkazico, št. 113655. gnu-1276
Maršič Ljerka, Podgorska 8, Kočevje,
osebno izkazico, št. 131485. gnm-1234
Maučec Dušan, Velika Polana 82, Velika
Polana, osebno izkazico, št. 153444.
gnx-1273
Novaković Stjepan, Runkova 2, Ljubljana, osebno izkazico, št. 33991. gnk-711
Ocepek Nevenka, Cesta X/23, Velenje,
osebno izkazico, št. 12647. gnd-918
Pavlič Drago, Zvonarska 9, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 4779. gnc-744
Pavlin Borut, Kajuhova 10, Radovljica,
osebno izkazico, št. 176689. gnb-770
Pečjak Marjana, Lovšetova 12, Ljubljana, osebno izkazico, št. 121276. gnt-1277
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Pečnik Mojca, Lokrovec 60, Celje, osebno izkazico, št. 42045. gnc-694
Ploj Sebastijan, Moravci 24a, Mala Nedelja, osebno izkazico, št. 123670.
gny-922
Pogorevc Jožica, Vitanjsko skomarje 16,
Vitanje, osebno izkazico, št. 47758.
gnf-1216
Prijatelj Nataša-Andreja, Selska ulica 51,
Škofljica, osebno izkazico, št. 137430.
gnf-666
Ravbar Marija Božena, Bratovševa pl.
21, Ljubljana, osebno izkazico, št. 173813.
gnk-1136
Reš Jože, Jaka Platiše 17, Kranj, osebno izkazico, št. 129297. gnb-845
Ristič Angela Eli, Jamova 68, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 141504. gnv-1075
Robida Ines, Budganja vas 21, Žužemberk, osebno izkazico, št. 22213.
gnm-1209
Svetelj Trobec Sonja, Tržaška 237, Ljubljana, osebno izkazico, št. 10578. gnl-1185
Šinko Uroš, Cankova 19/b, Cankova,
osebno izkazico, št. 66436. gny-1047
Šinkovec Vinko, Jakčeva cesta 5, Ljubljana, osebno izkazico, št. 122914. gnm-709
Tominšek Samo Ciril, Ul. talcev 2, Ljubljana, osebno izkazico, št. 146372. gnc-1044
Toplak Lidija, Vičanci 51, Velika Nedelja, osebno izkazico, št. 94903. gnf-891
Vrbič Drezgič Jelena, Pod kostanji 20,
Ljubljana, osebno izkazico, št. 132581.
gnx-1073
Žibert Srečko, Šlandrova 9, Radomlje,
osebno izkazico, št. 134828. gnz-1071
Županc Robi, Dobrova 25, Senovo,
osebno izkazico, št. 9742. gns-778

Vozniška dovoljenja
Abram Vlado, Dogoška ul. 100, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7729, izdala UE Maribor. m-1132
Alatič Blake Silva, Cankarjeva 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
737745, izdala UE Žalec. gnr-1254
Aljančič Žiga, Spodnje Pirniče 24g, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191702, reg. št. 185879, izdala UE Ljubljana. gng-765
Anžič Matjaž, Hacquetova ulica, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165222, reg. št. 60016, izdala UE Ljubljana. gnf-866
Babič Slavko, Ulica Malči Beličeve 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 644659, reg. št. 54475, izdala UE
Ljubljana. gnr-1029
Babšek Jožef Pavel, Na grivi 28, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 2184, izdala UE Vrhnika.
gnm-1159
Bajc Bojan, Parecag 10/a, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2252, izdala UE Piran. gno-1007
Bajc Tomaž, Begunje 5, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8620,
izdala UE Cerknica. gns-803
Bajrović Indira, Gubčeva ulica 6, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17424.
gnw-924
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Balantič Janez, Žup. njive 8 a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 000008042, izdala UE Kamnik. gnn-733
Bandelj-Koren Evelina, Martina Krpana
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 844906, reg. št. 75773, izdala
UE Ljubljana. gnw-849
Banič Jaka, Razlagova 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 92367,
izdala UE Maribor. m-1202
Behin Štefan, Plintovec 28 b, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2770, izdala UE Pesnica. m-1126
Belančič Branko, Ul. Marje Boršnikove
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 244000, reg. št. 18950, izdala UE Ljubljana. gnr-1079
Benčina Darian, Kavaliči 17, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 28175,
izdala UE Koper. gne-942
Berglez Jernej, Groharjevo naselje 38,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9028, izdala UE Škofja Loka.
gnu-651
Berlec Simon, Srednja vas pri Kamniku
41, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19607, izdala UE Kamnik. gnw-1099
Bezjak Jože, Hočko Pohorje 66, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8826, izdala UE Maribor. m-1117
Bizjak Bernarda, Pustota 26, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1345264, reg. št. 8201, izdala UE Idrija.
gnp-1256
Bizjak Bojan, Trstenik 1/g, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 188824,
reg. št. 10851, izdala UE Kranj. gnh-1314
Bizjak Erika, Volče 40, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 1289534, izdala UE Tolmin. gnz-996
Bizjak Jože, Predoslje 129 A, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1055804, reg. št. 31224, izdala UE Kranj.
gnw-1249
Blažica Marino, Bilje 36a, Renče, vozniško dovoljenje. gnq-1005
Bole Natan, Cesta na Markovec 16, Koper - Capodistria, duplikat vozniškega dovoljenja, št. 39540, izdala UE Koper.
gnx-1352
Borko Drago, Pod gradom 13, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10052, izdala UE Ljubljana.
gnj-1337
Bračko Marko, Prušnikova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
104866, izdala UE Maribor. m-1111
Brelih Anton, Tunjiška mlaka 34, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14265, izdala UE Kamnik. gne-767
Breznik Kristina, Dalmatinova ulica 4,
Černelavci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 28882. gnq-805
Brlečič Roman, Mali Obrež 2, Dobova,
vozniško dovoljenje. gnk-1086
Bržan Štefan, Babiči 42c, Marezige, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. 2794, izdala UE Koper. gnn-1133
Bubnič Anita, Tavčarjeva 11, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
000280872, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnh-839
Budja Boris, Malečnik 184, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
112415, izdala UE Maribor. m-1031

Buh Primož, Gustinčičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234543, reg. št. 223574, izdala UE Ljubljana. gnq-955
Buhanec Marijan, Gospodinjska ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S 1050266, reg. št. 117960,
izdala UE Ljubljana. gns-953
Carli Blanka, Rogozniška c. 40, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19592, izdala UE Ptuj. gnd-818
Cener Žarko, Cesta Jožeta Krajca 7, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12955, izdala UE Vrhnika. gny-722
Cerar Ljudmila, Oševek 15 A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 8025,
izdala UE Kamnik. gnw-724
Cetinski Zdravko, Kajuhovo naselje 36,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 6952, izdala UE Kočevje.
gnh-1264
Čebavs Polonca, Ljubno 25, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7452. gnj-937
Černetič Helena, Rozmanova 24 i, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 691545, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-719
Česnik Andrej, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732059, reg. št. 154015, izdala UE
Ljubljana. gni-1338
Črnigoj Dajana, S. Mašere 7, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
20068, izdala UE Koper. gnf-941
Čuk Metka, Gozdarska 10, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15936.
gnp-831
De Fabrizio Enzo, Na peči 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63397, reg. št. 64125, izdala UE Ljubljana. gnt-752
Dečman Mitja, Ažmanova ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1024081, reg. št. 161811, izdala UE Ljubljana. gnf-1191
Di Batista Franc, Jakominova ulica 12,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 894415, reg. št. 70017,
izdala UE Ljubljana. gnq-755
Diemat Tadej, Slovenska ulica 22, Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 10721, izdala UE Lenart. m-1168
Djaniš Katarina, Maroltova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000489, reg. št. 209183, izdala UE Ljubljana. gnz-1196
Djuraševič Drago, Morova 5, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 828,
izdala UE Izola. gnf-841
Donko Vladimir, Jelenče 11b, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 17140, izdala UE Maribor.
m-1136
Dornik Marjan, Podbočje 94, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11949. gnh-1218
Dremelj Samo, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342197, reg. št. 230515, izdala UE
Ljubljana. gnp-956
Durič Gregor, Šmarješke Toplice 145,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 34479, izdala UE Novo mesto. gns-1003
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Eržen Klemen, Gradnikova 93, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25793, izdala UE Radovljica. gnr-829
Fajon Miha, Visoko 149, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340612, reg.
št. 230048, izdala UE Ljubljana.
gno-1182
Ferencek Branko, Gorenje št. 53, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8006, izdala UE Kočevje. gnf-1366
Ferk Erik, Poropatova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BEGH, reg. št.
001229978, izdala UE Maribor. gnw-774
Ficko Boštjan, Petrovičeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077162, reg. št. 211140, izdala UE Ljubljana. gng-690
Fideršek Jure, Dominkuševa 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 109454,
izdala UE Maribor. m-1163
Flander Voranc, Hrib 29, Preddvor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1254243, reg. št. 47008, izdala UE
Kranj. gnw-874
Fotivec Bernard, Okoslavci 75, Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 747. gnr-1004
Franko Vida, Za spomenikom 3, Solkan,
vozniško dovoljenje. gnw-824
Furlan Bruno, Ul. padlih borcev 5 a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
izdala UE Nova Gorica. gng-840
Gajdurović Igor, Agrokombinatska cesta
6 D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1211501, reg. št. 220713,
izdala UE Ljubljana. gnx-873
Gašperlin Sabina, Selo pri Ihanu 50,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 485789, reg. št. 22073, izdala UE
Domžale. gnj-1187
Godnič Anica, Lunačkova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885331, reg. št. 30700, izdala UE Ljubljana. gnd-843
Gojič Marko, Vrbanska 83, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
71407, izdala UE Maribor. m-1045
Golja Roza, Polževa ulica 41, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067470. gno-832
Golmajer Primož, Kovorska 13, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9033,
izdala UE Tržič. gni-938
Golob Pavle, Kriška reber 17, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1101008, reg. št. 6423, izdala UE Trebnje. gnu-1176
Golob Rajko, Godič 65 B, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9305,
izdala UE Kamnik. gnu-1326
Gorgiev Blagoje, Gorenjskega odreda 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG,
št. S 114857, reg. št. 39959, izdala UE
Kranj. gnl-735
Gorišek Andreja, Cesta v Žlebe 10, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841629, reg. št. 158469, izdala UE Ljubljana. gnl-1235
Grabnar Ines, Mladinska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45510,
izdala UE Maribor. m-1013
Gradišar Branimir, Male Lašče 43, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 929051, reg. št. 149914, izdala UE
Ljubljana. gnn-1183
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Gradišnik Marija, Fošt 29, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 9316. gnf-716
Gradišnik Vidko, Cvetlična ulica 22, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38958, izdala UE Celje. gnm-1059
Gramc Alenka, Jablance 1, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 8708. gnt-1227
Greblo Aleksander, Podlubnik 255,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 25355, izdala UE Škofja Loka.
gnz-1321
Gregorc Rajko, Breg pri Polzeli 82/a,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 200836, izdala UE Žalec. gnt-702
Gregorčič Cigoj Eva, Pavšičeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545199, reg. št. 193910, izdala UE
Ljubljana. gnv-1300
Gregorič orjana, Dekani 218/a, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 44022. gne-742
Gregorović Vladimir, Soška ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926355, reg. št. 12884, izdala UE
Ljubljana. gnr-954
Grižonič Aron, Ul. svobode 31, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11140, izdala UE Piran. gnw-1124
Grobelšek Janko, Lopata 56, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 25498,
izdala UE Celje. gnj-1316
Grubar Urban, Tomšičeva ul. 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
111542, izdala UE Maribor. m-1198
Grubelnik Gregor, Šnoflova ul. 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFG, št.
112983, izdala UE Maribor. m-1152
Gržin Milan, Ključarovci 54, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 7140, izdala UE Ljutomer. gnk-986
Guzič Marjan, Srgasi 2, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 26377, izdala
UE Koper. gni-738
Gyurkač Dejan, Tomšičeva ul. 2, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 10558, izdala UE Lendava.
gni-1263
Hacin Mitja, Ojstro 6a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6195, izdala
UE Trbovlje. gnp-1181
Hanželič Boštjan, Prečna pot 17, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13618,
izdala UE Vrhnika. gnh-1143
Has Zvonko, Titova 54, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8218, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-811
Hebar Miran, Livadna 24, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74336,
izdala UE Maribor. m-1156
Henigman Urška, Gračarice 7, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8396, izdala UE Ribnica. gnj-987
Herga Cecilija, Mezgovci ob Pesnici 67,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3129, izdala UE Ptuj. m-1110
Herga Smiljan, Mezgovci ob Pesnici 67,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 27556, izdala UE Ptuj. m-1109
Hočevar Marjeta, Šmalčja vas 40, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11580, izdala UE Novo mesto. gnk-1011
Hočevar Nataša, Muljava 10, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14995, izdala UE Grosuplje. gnu-751

Hofman Leonida, Črešnjevci 45, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5634, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-1302
Hojs Rajko, Ul. Pohorskega bataljona
11, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1128, izdala UE Ruše. m-1188
Hribar Dušan, Ljubljanska 21, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 486580,
reg. št. 21161, izdala UE Domžale. gnq-980
Hrnčič Marina, Janka Ulriha 34, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18163,
izdala UE Velenje. gnm-684
Ilič Marko, Nusdorferjeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
843334, reg. št. 113323, izdala UE Ljubljana. gnl-785
Imerović David, Cesta Jožeta Krajca 4,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1108940, reg. št. 9833, izdala UE
Cerknica. gno-1257
Irt Nada, Ulica Matije Blejca 11a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3199, izdala UE Kamnik. gnp-1306
Ivančič Igor, Gabrovica 6, Črni Kal, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 25926.
gnb-1020
Ivančič Janko, Mladinska 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75442,
izdala UE Maribor. m-1138
Jakopič Ana, Pahorjeva 30, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
1707, izdala UE Koper. gny-1022
Jalovec Iztok, S. Rožanca 7, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8288.
gnf-691
Janež Sergej, Tesarska ulica 3 a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10872, izdala UE Kočevje. gnx-1173
Janša Mateja, Vrhovci, C.VIII/11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
184082, izdala UE Ljubljana. gnl-1110
Jaušovec Anton, Rodmošci 13, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11504, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-806
Javornik Boris, Gornji trg 21, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 6494, izdala UE Ruše.
m-1194
Jazbinšek Zoran, Ponikva 24 c, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11805, izdala UE Šentjur pri Celju.
gns-1228
Jelen Franc, Izlteniška pot 60, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 12937. gnm-1309
Jenko Janka, Pot na Debeli hrib 53,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 595103, reg. št. 51797, izdala UE Ljubljana. gne-1267
Jereb Črt, Peščena pot 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1165973,
reg. št. 218065, izdala UE Ljubljana.
gng-1165
Jereb Ivan, Žirovnica 9, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
16872, reg. št. 39, izdala UE Idrija.
gnc-919
Jerenko Sonja, Lancova vas 89/c, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17018, izdala UE Pruj. gnr-1304
Jerman Jelek Marinka, Hrastje 52, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
74205, izdala UE Maribor. m-1047
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Jernejšek Boštjan, Mariborska c. 74,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 98791, izdala UE Maribor. m-1144
Jezeršek Angela, Jarčja dolina 3, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4976.
gnt-827
Jezeršek Janez, Glavarjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847404, reg. št. 102639, izdala UE
Ljubljana. gnx-1248
Jovič Zdravko, Kovačičeva 18, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 12301, izdala UE Koper. gns-728
Jović Sniježana, Ul. Minke Bobnar 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1134576, reg. št. 214602, izdala UE
Ljubljana. gnv-875
Jug Dejan, Moščanci 60, Mačkovci, vozniško dovoljenje, št. 28869. gns-1303
Juras Estera, Martinova ulica 2 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
729692, reg. št. 154901, izdala UE Ljubljana. gnc-1319
Jurenec Stane, Praprotnikova 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
26053, izdala UE Ptuj. m-1118
Justinek Jure, Gladomes 41a, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20196. gne-1292
Juvan Tanja, Jamova cesta 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135850, reg. št. 171930, izdala UE Ljubljana. gnm-859
Južnič Ivan, Oktoberska 37, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3971, izdala UE Izola. gnn-833
Kačič Rihard, Brestovica pri Komnu 53,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2541, izdala UE Sežana. gnv-1000
Kavčič Miha, Martina Krpana 55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545131, reg. št. 193807, izdala UE Ljubljana. gnp-756
Kavčič Stojan, Lipa 18, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje. gnw-999
Kepic Herman, Črna vas 294, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1342943, reg. št. 153661, izdala UE Ljubljana. gnk-1236
Kerčmar Andrej, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1166332, reg. št. 183943, izdala UE
Ljubljana. gnd-793
Kern Marija, Moste 59a, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2153,
izdala UE Kamnik. gnc-1094
Kislinger Jurij, Maistrova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
74219, izdala UE Maribor. m-1048
Klajnošek Boris, Cogetinci 79, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5943, izdala UE Lenart. m-1019
Klančnik Saša, Žabarjeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
587045, reg. št. 121026, izdala UE Ljubljana. gng-1365
Koch Verena, Klemenova ulica 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 63832, reg. št. 91382, izdala UE
Ljubljana. gny-972
Kocuvan Boštjan, Slavšina 31, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
39662, izdala UE Ptuj. gnn-1308
Kodrič Franc, Šutna 21, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 3435. gnk-911
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Kojek Janos, Omerzova ulica 29, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 5563, izdala UE Kočevje. gnd-768
Kojek Olga, Omerzova ulica 29, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3248, izdala UE Kočevje. gnc-769
Kokalj Andrej, Zbilje 74, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
769167, reg. št. 50905, izdala UE Ljubljana. gnh-1239
Kolac Bojan, Ptujska c. 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47892,
izdala UE Maribor. m-1130
Kolšek Anže, Polje cesta XX 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1353330, reg. št. 210680, izdala UE Ljubljana. gnt-1252
Končnik Franc, Zg. Rečica 7, Laško,
vozniško dovoljenje, reg. št. 7146.
gnp-1281
Koren Anton, C. na Dobravo 31, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2273. gng-844
Korošec Borut, Prešernov trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1013308, reg. št. 201906, izdala UE Ljubljana. gnq-1355
Kos Božo, Pod hrasti 74, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 101323,
reg. št. 113150, izdala UE Ljubljana.
gnx-748
Kostanjevec Alenka, Veselova 10, Celje, vozniško dovoljenje, št. 30987.
gnq-1055
Košenina Peter, Spodnja Senica 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190782, reg. št. 184900, izdala UE
Ljubljana. gnr-1329
Košti Aleš, Lukavci 78, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
11102, izdala UE Ljutomer. gnr-1229
Kotnik Božidar, Gradišče 41, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 362714, izdala UE Ajdovščina.
gnk-886
Kovačič Gregor, Nad mlini 29, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH 31167,
izdala UE Novo mesto. gnj-1312
Kovačič Miran, Mlekarniška 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90823,
izdala UE Maribor. m-1147
Kozlovič Matjaž, Zg. Škofije 7b, Škofije,
vozniško dovoljenje, št. 29173, izdala UE
Koper. gnt-1131
Kozole Irena, Rostoharjeva ulica 68, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18667. gnu-926
Krajnc Goran, Rečica ob Paki 40, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28111, izdala UE Velenje. gnw-974
Kralj Igor, Zastava 1a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 8563,
izdala UE Črnomelj. gnk-1111
Kralj Marjana, Trg svobode 1, Trbonje,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 4258,
izdala UE Trbovlje. gnz-746
Kranjc Jože, Šedem 4, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10377.
gnx-923
Krebs Gabrijela, Na trati 4a, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19214.
gnu-1301
Kristl Bogdan, Loka 4, Starše, preklicuje duplikat vozniškega dovolenja, kat ABCGH, št. 107031. m-1120

Kristofič Viktor, Usnjarska ulica 3 A, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14237, izdala UE Vrhnika. gnj-1112
Kristovič Zlatko, Osojnikova 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
87186, izdala UE Ptuj. gnb-720
Krojšek Marjana, Ob potoku 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 31092, izdala UE Novo mesto. gnl-935
Kropf Boštjan, Ivenca 8, Vojnik, vozniško dovoljenje, št. 40471. gny-897
Kruder Borut, Ob potoku 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1231, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1187
Kukovič Marjan, Partizanska 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
319027, izdala UE Žalec. gnf-1241
Kulauzović Refika, Kosančeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 354706, reg. št. 140426, izdala UE
Ljubljana. gnh-939
Kupec Lucija, Sv. Lovrenc 10, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1310173, izdala UE Žalec. gnx-898
Kurtović Nezior, Višnarjeva ulica 5, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1105606, reg. št. 127603, izdala UE Ljubljana. gnn-1008
Kus Carmen, Gubčeva 3, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7041.
gnr-854
Kutnar Frančišek, Gubčeva ulica 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808214, reg. št. 44172, izdala UE Kranj.
gni-1363
Lah Barbara, Attemsov trg 8, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10036,
izdala UE Mozirje. gnk-861
Lah Franc, Ljubljanska 15 A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
523530, izdala UE Maribor. gnj-712
Lah Marija, Attemsov trg 8, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8207,
izdala UE Mozirje. gno-857
Lajtman Slavko, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077423, reg. št. 83341, izdala UE Ljubljana. gnd-868
Lanišnik Martin, Polzela 208, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
285705, izdala UE Žalec. gns-1278
Lepoša Monika, Cesta prol. brigad 77,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 81478, izdala UE Maribor. m-1040
Ličina Džavid, Neveljska pot 12, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19164, izdala UE Kamnik. gns-1353
Lindič Franc, Brezovica 35, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3237, izdala UE Novo mesto. gnu-826
Lisjak Bojan, Cesta na Markovec 8, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 21904, izdala UE Koper. gnw-1149
Lučić Rade, Majaronova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
S 319846, reg. št. 185425, izdala UE Ljubljana. gnv-1350
Lutarič Saša, St. Rozmana 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 37691, izdala UE Murska Sobota. gnr-729
Majcenič Tomislav, Steklarska 16, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7123, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-1199
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Majerič Matjaž, Hotiza 201, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH, reg. št.
80063, izdala UE Maribor. gne-1217
Malovrh Andrej, Golovec 4 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4834, izdala UE Trbovlje. gnt-727
Manoilov Marijan, Podmark 6, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnx-998
Marčinko Slavko, Šarhova 55, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25831, izdala UE Maribor. m-1046
Markovič Milena, Velika čolnarska ulica
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 768658, reg. št. 171653, izdala UE Ljubljana. gnv-800
Marolt Darko, Vrh peč 14, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 23395,
izdala UE Novo mesto. gnv-825
Marošek Borut, Podgorska cesta 127,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12960. gni-813
Matul Kalamar Barbara, Rožna dolina c
XV 18 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 888597, reg. št. 137932, izdala UE Ljubljana. gns-1328
Mavrar Uroš, Hudajužna 33, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S 1032507,
izdala UE Tolmin. gnz-821
Mavrič Marija, Bezenškova 23, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32976.
gnt-952
Mavrič Saško, Materija 16, Materija, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 13358,
izdala UE Sežana. gnl-1310
Mazić Gregor, Ulica bratov Učakar 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 100524, reg. št. 209215, izdala UE
Ljubljana. gnm-909
Medle Marjan, Malnarjeva ul. 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1286867, reg. št. 105964, izdala UE
Ljubljana. gnl-1360
Meglič Franc Svobodan, Staržarjeva ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGh, št. S 1138932, reg. št. 59925, izdala UE Ljubljana. gng-990
Mehle Ferdinand, Omersova ulica 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 412562, reg. št. 97558, izdala UE
Ljubljana. gnf-741
Metelko Stanislav, Kot 17, Semič, vozniško dovoljenje, izdala UE Črnomelj. gnx-1102
Miklavčič Marjan, Slavniška c. 8, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10, izdala UE Sežana. gnk-1311
Miklič Darko, Ul. Juša Kozaka 15,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12305, izdala UE Grosuplje.
gny-1297
Miljković Hazim, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S 139297, reg. št. 78874, izdala
UE Ljubljana. gns-1178
Milutinovič Jasmina, Dolnji Zemon 82,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnj-737
Misson Marko, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1000848, reg. št. 142349, izdala UE
Ljubljana. gnw-1349
Miše Goran, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
101591, reg. št. 101660, izdala UE Ljubljana. gnl-885
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Mlakar Božo, Zloganje 2, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 19748,
izdala UE Novo mesto. gnz-1021
Mlakar Matej, Velika vas pri Krškem 40a,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 18558. gne-692
Modic Stanko, Polje cesta VI 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1213984, reg. št. 188673, izdala UE
Ljubljana. gnx-848
Mohar Tadeja, Pugljeva ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 130204, izdala UE Ljubljana. gni-788
Mozetič Matej, Lukežiči 33a, Renče,
vozniško dovoljenje. gnp-1006
Mulej Marcel, Prožinska vas 60/c, Celje, vozniško dovoljenje, reg. št. 34483, izdala UE Celje. gnu-1226
Murat Hari, Pod hribom 74, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168563, reg. št. 169673, izdala UE Ljubljana. gnq-1180
Murko Jožef, Krčevinka 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
51533, izdala UE Maribor. m-1124
Murko Robi, Sp. Negonje 31/b, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14267, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-846
Nebihu Nuhi, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294791, reg. št. 132988, izdala UE Ljubljana. gnq-1030
Nestorović Marko, Grablovičeva ulica
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 585699, reg. št. 131278, izdala UE Ljubljana. gnb-745
Novak Alenka, Šentvid pri Lukovici 110,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 555654, reg. št. 27438, izdala UE
Domžale. gny-1172
Novak Milojka, Vrhovci c XVIII 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515672, reg. št. 40638, izdala UE Ljubljana. gnl-910
Nučič Janezek, Tesarska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
89634, reg. št. 138016, izdala UE Ljubljana. gne-992
Oberstar Tone, Breg pri Kočevju 61, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 11684, izdala UE Kočevje. gnn-958
Obradovič Lidija, Ivanji grad 2, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4510,
izdala UE Sežana. gnu-726
Ocepek Nevenka, Cesta X/23, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1914,
izdala UE Velenje. gnj-912
Ogrin Alenka, Topniška ulica 35 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973453, reg. št. 39450, izdala UE Ljubljana. gnr-804
Orel Boris, Radegunda 21b, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9010,
izdala UE Mozirje. gns-853
Orešnik Ivanka, Ilovški štradon 21 G,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 42861, reg. št. 78324, izdala UE
Ljubljana. gny-1147
Osojnik Lilijana, Trg 18, Prevalje, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16276,
izdala UE Ravne na Koroškem. gne-817
Ovniček Denis, Žlebe 43, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1299545,

reg. št. 225160, izdala UE Ljubljana.
gnr-1354
Ovsenjak Andrej, Mlajtinci 17a, Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št.
25447. gno-1157
Pasinović Ljubomir, Gogalova ulica 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
641922, reg. št. 38528, izdala UE Kranj.
gnv-1250
Pastirk Franc, Maistrova 16, Maribor,
preklicuje duplikat vozniškega dovoljenja,
št. 61094, kat. BFGH, izdala UE Maribor.
m-1007
Pavlin Marija, Seidlova 66, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
787, izdala UE Novo mesto. gnd-943
Pelc Andreja, Boračevska c. 1, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9162, izdala UE Gornja Radgona. gnl-810
Perić Mira, Adamičeva c. 24a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11445, izdala UE Grosuplje. gnm-1359
Pernat Stanko, Župečja vas 14, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 20096, izdala UE Ptuj. gnf-816
Perše Katja, Stari trg 195, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13509. gnu-1151
Petrač Uroš, Drenov grič 142, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13830,
izdala UE Vrhnika. gnr-758
Petrovič Romana, Gregorčičev drevored
13, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 27107, izdala UE Ptuj. gnf-1116
Pintar Barbara-Maša, Koroška cesta
53a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1194088, reg. št. 36001, izdala UE
Kranj. gnf-1166
Pirtovšek Matej, Cesta 24. junija 72b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051271, reg. št. 180549, izdala UE
Ljubljana. gnc-969
Plešivčnik Milan, Ozka ul. 5, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2468. gnj-812
Plevnik David, Podpeč 8, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 9186, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-1230
Podbregar Tomaž, Adergas 44, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1155027, reg. št. 47938, izdala
UE Kranj. gnx-1198
Podmenik Karmen, marno 49, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5021, izdala UE Hrastnik. gng-1315
Pogorevc Jožica, Vitanjsko skomarje 16,
Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3825. gng-1215
Pongračič Vojko, Ul. bratov Učakar 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 645668, reg. št. 35119, izdala UE
Ljubljana. gnx-723
Popit Janko, Grablovičeva ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480214, reg. št. 150019, izdala UE Ljubljana. gns-878
Poštrak Jožica, Moravci 152a, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8119, izdala UE Ljutomer. gnd-1293
Požun Primož, Armesko 8, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18362.
gne-917
Prašnikar Marko, Čebulovna 9, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
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1199755, reg. št. 32512, izdala UE Domžale. gnx-931
Predin Dragica, Prušnikova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH , št. 1657,
izdala UE Maribor. m-1158
Pregl Kazimir, Rimska cesta 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732798, reg. št. 73077, izdala UE Ljubljana. gnc-869
Prelog Božidar, Ul. Marije Drakslerjeve
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1264426, reg. št. 150710,
izdala UE Ljubljana. gnn-1358
Prevec Boris, Begunje 94, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6780,
izdala UE Cerknica. gno-1357
Prijatelj Nataša-Andreja, Selska ulica 51,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 645177, reg. št. 166070, izdala UE Ljubljana. gng-665
Prijol Marjeta, Zg. Kamenščak 21 a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8653, izdala UE Ljutomer. gnl-1010
Pucer Maja, Šmarje 20, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 27240, izdala UE
Koper. gnq-830
Puhar Janez, Bogojina 48, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 18022. gnw-1024
Pulko Jakob, Gregorčičeva 1 , Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 787, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-1001
Pušnik Robert, Črešnjevec 84, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 15868, izdala UE Slovenska Bistrica. m-1115
Qint Boyi, Litostrojska 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1265881,
reg. št. 217674, izdala UE Ljubljana.
gnz-1171
Radović Gregor, Antoličeva ulica 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111829, izdala UE Maribor. m-1146
Rajh Petra, Iršičeva 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31468, izdala UE Celje. gnp-1231
Razboršek Peter, Brezje 80/A, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25220. gnm-809
Rejec Peter, Gorenja Trebuša 25, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
935980, izdala UE Tolmin. gnt-1002
Rener Vesna, Šmarje pri Sežani 85, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 13807, izdala UE Sežana. gnx-948
Resinovič Mojca, Brilejeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190168, reg. št. 219492, izdala UE Ljubljana. gny-1347
Reš Jože, Jaka Platiše 17, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 288634,
reg. št. 4615, izdala UE Kranj. gny-822
Rijavec Irena, Alešovčeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892081, reg. št. 112746, izdala UE Ljubljana. gni-763
Robar Mitja, Gorkega 57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 114264, izdala UE Maribor. m-1164
Rogezja Jožica, Sveto 49a, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11644, izdala UE Sežana. gng-1140
Rojko Jožef, Sp. Voličina 54, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
387, izdala UE Maribor. m-1042
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Rojs Branko, C. prol. brigad 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22445, izdala UE Ptuj. m-1148
Rose Frančišek, Sp. Voličina 82 a, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 5436, izdala UE Lenart. m-1113
Roškar Ida, Padežnikova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, št. 17669. gnq-730
Roškar Milan, Padežnikova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, št. 36999.
gno-732
Rotovnik Tomaž, Gregorčičeva ulica 9
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847174, reg. št. 171191, izdala UE
Ljubljana. gnv-1100
Rozinger Milanka, Jevšnikova ulica 16,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1009271, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnx-973
Rozman Roman, Brezje pri Grosupljem
10, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 10992, izdala UE Grosuplje. gnb-1195
Rožič Boštjan, Dibliče 1, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8633,
izdala UE Črnomelj. gnq-905
Rožič Darko, Strossmayerjeva 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
105120, izdala UE Maribor. m-1129
Rožman Marko, Selo pri Vodicah 5 c,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 931031, reg. št. 67314, izdala UE Ljubljana. gnh-989
Rudolf Milica, Dobravica 54, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1003084, reg.
št. 77997, izdala UE Ljubljana. gnh-1164
Sabolović Marijol, Radini, Brtonigla, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1343508, reg. št. 228877, izdala UE Ljubljana. gnm-884
Sagernik Tatjana, Otiški vrh 142, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 5629.
gny-847
Seničar Iztok, Prešernova 51, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1219340, reg. št. 29115, izdala UE Domžale. gnh-1193
Sitar Milan, Grobeljska c. 4, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244988, reg. št. 3806, izdala UE Domžale. gnt-802
Sodnik Zoran, Češminova 18 a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
4310, reg. št. 24938, izdala UE Domžale.
gnf-1341
Soković Dolores, Pavšičeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3195, izdala UE Logatec.
gnj-1237
Sovič Janko, Primčeva 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17663,
izdala UE Maribor. m-1018
Sovinec Romana, Stara Loka 13, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, izdala UE Škofja
Loka. gnr-1129
Srnelj Božo, Paplerjeva ulica 18, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3143, izdala UE Vrhnika. gny-797
Srša Stjepan, Janežičeva cesta 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 388457, reg. št. 44846, izdala UE Ljubljana. gnw-749
Stadler Leopold, Zarečje 28, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.

S 000233433, reg. št. 04903, izdala UE
Ilirska Bistrica. gni-1188
Stajnko Marjeta, Polana 32, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95990, izdala UE Maribor. m-1166
Stanko Ladislav, Rudija Papeža 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 805757, reg. št. 27856, izdala UE Kranj.
gnh-739
Stevanić Milan, Cankarjeva ulica 1, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3045, izdala UE Kočevje. gng-1090
Stijepić Siniša, Pri postaji 11, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13652, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-1019
Strahinec Miha, Kodričeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
102760, izdala UE Maribor. m-1035
Stranjšak Drago, Police 46, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 5361, izdala UE Gornja Radgona.
m-1128
Stražar Rok, Hafnerjevo naselje 24,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25899, izdala UE Škofja Loka. gni-988
Strojin Franc, Dobrava 37, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12559,
izdala UE Novo mesto. gno-1307
Sukovič Nevenka, Štihova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844292, reg. št. 83241, izdala UE Ljubljana. gne-867
Sušnik Helena, Suha 15, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 474874,
reg. št. 34880, izdala UE Kranj.
gnb-1120
Svečko Marina, Cesta zmage 42, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4901, izdala UE Maribor. m-190
Svetličič Boštjan, Ob potoku 19, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13339, izdala UE Vrhnika. gnp-881
Svoljšak Anton, Letenice 16, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št. S
1224206, reg. št. 47910 - duplikat, izdala
UE Kranj. gnx-1298
Šabjan Robert, Kamovci 37 a, Dobrovnik - Dobronak, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 9104, izdala UE Lendava.
gny-1222
Šantl Marko, Staro sejmišče 32, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 37653, izdala UE Novo mesto.
gnx-1123
Šebenik Simon, Gmajna 30, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1064694, reg. št. 210583, izdala UE
Ljubljana. gno-807
Šegula Milan, Dornava 141, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22169, izdala UE Ptuj. gnc-819
Šinkovec Vinko, Jakčeva cesta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
685917, reg. št. 59346, izdala UE Ljubljana. gnn-708
Šipek Silvo, Drvanja 3 a, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8979, izdala UE Lenart. m-1043
Šivic Marjana, Pod Krimom 102, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926338, reg. št. 114366, izdala UE Ljubljana . gnp-781
Školak Dalibor, Šmartinska cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 814787, reg. št. 175230, izdala UE
Ljubljana. gne-1167
Šljivo Mujo, Nad gradom 8, Orehova vas,
preklicuje duplikat vozniškega dovolenja,
kat. BCEGH, št. 66141. m-1123
Šordjan Marijan, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1107364, reg. št. 211726, izdala UE
Ljubljana. gns-928
Špec Anton, Mirke 12a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13029, izdala
UE Vrhnika. gne-1367
Štabuc Matej, Polanska 36, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
112790, izdala UE Maribor. m-1189
Štampar Nevenka, Regentova 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89231, izdala UE Maribor. m-1137
Štemberger Erik, Kovačičeva 2, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCE, reg. št. 28399, izdala UE Koper.
gne-1142
Štepic Sašo, Rožna dolina c II 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105865, reg. št. 212124, izdala UE Ljubljana. gnq-930
Šterbenc Manja, Petrovče 28, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
178851, izdala UE Žalec. gnc-1344
Števančec Vesna, Vrtna ulica 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 8370.
gne-1017
Štor Sašo, Prešernova ul. 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114035,
izdala UE Maribor. m-1017
Štubej Bojan, Seča 194 A, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11121, izdala UE Piran. gnl-835
Štukelj Jerneja, Ulica Ivana Roba 30, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0054338, izdala UE Novo mesto. gng-890
Šubic Saša, Koroška ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842553, reg. št. 97125, izdala UE Ljubljana. gny-872
Šunta Vincenc, Pot na Golovec 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135696, reg. št. 2195, izdala UE Ljubljana. gny-747
Švajger Drago, Ul. Ruške čete 16, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. št.
242, izdala UE Ruše. m-1139
Tominšek Samo Ciril, Ul. talcev 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
295568, reg. št. 58545, izdala UE Ljubljana. gnz-1046
Tomšič Gregor, Zgornje Pirniče 2 A,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107500, reg. št. 211829, izdala UE
Ljubljana. gnk-786
Toplak Miroslav, Vrbanska 16 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6006, izdala UE Maribor. m-1203
Topolovec Artur, IX. korpus 54, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
8955, izdala UE Piran. gnu-1126
Trivić Dane, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105243, reg. št. 183029, izdala UE Ljubljana. gno-907
Trobec Dragica, Podreber 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
34987, reg. št. 166791, izdala UE Ljubljana. gnq-880
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Trobec Mirjana, Otemna 46, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43019. gni-1038
Urbančič Valter, Knežak 168, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
939426, reg. št. 7405, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnd-1068
Velić Josip, Vidergarjeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841638, reg. št. 19033, izdala UE Ljubljana. gnx-1348
Vidmajer Franc, Maistrova 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 2050, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-936
Vidmar Tanja, Ravne 14, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1132490,
izdala UE Ajdovščina. gnp-981
Vilič Matej, Prešernova ul. 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
115110, izdala UE Maribor. m-1038
Virant Ciril, Gorenje Jesenice 22, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 564433, reg. št. 9334, izdala UE
Trebnje. gng-1190
Vučak Jože, Gederovci 34/c, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 20655. gni-1313
Zabret Franci, Topole 16, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 65252,
reg. št. 15433, izdala UE Domžale.
gnd-1368
Zajc Marjan, Tolsti vrh 24, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 34983,
izdala UE Novo mesto. gnh-1139
Zavrl Jaka, Ul. 17. julija 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111875,
izdala UE Maribor. m-1143
Zelko Sonja, Kasaze 69 D, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1294159, izdala UE Žalec. gnd-1268
Zemljič Franc, Šetarova 6, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3339, izdala UE Lenart. m-1140
Zlobec Mitja, Ponikve 3, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
15220, izdala UE Sežana. gnz-1121
Zver Štefan, Trubarjeva ulica 90, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
102100. gnx-1023
Žalik Boris, Velika Polana 106 a, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7283, izdala UE Lendava. gnz-1225
Žargi Nika, Ob Dolenjski železnici 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 62210, reg. št. 181810, izdala UE
Ljubljana. gnb-870
Žbogar Boštjan, Lokev 65a, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16107, izdala UE Sežana. gny-997
Želnik Ivan, Polje, Cesta XVIII/28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 218181, reg. št. 2572, izdala UE Ljubljana. gnx-1098
Žen Boštjan, Puhova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644663, reg. št. 162249, izdala UE Ljubljana. gne-1192
Žerjav Martina, Bobovo 14, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
12071, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnq-1255
Žibert Srečko, Šlandrova 9, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
945033, reg. št. 28766, izdala UE Domžale. gnb-1070

Žibret Slavko, Pod lipami 66, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250123, reg. št. 223797, izdala UE Ljubljana. gnl-1035
Žiher Marko, Cesta na Svetje 22, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1265789, reg. št. 197225, izdala UE Ljubljana. gnd-1243
Žnidar Miha, Klanec 1, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1299899, izdala UE Kamnik. gno-707
Žnidaršič Jure, Puhova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1012652, reg. št. 196507, izdala UE Ljubljana. gnp-1356
Župan Darja, Obirska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013848, reg. št. 201766, izdala UE Ljubljana. gnj-787

Zavarovalne police
Beliš Sabina, Maistrova 3, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. AO 104203
izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-1048
Fridau Dušan, Zg. Porčič 31, Lenart v
Slov.goricah, zavarovalno polico, št. 0684978
izdala zavarovalnica Adriatic. m-1197
Gašperlin Monika, Predoslje 81, Kranj,
zavarovalno polico, št. 229686 izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-1287
Goljat Zvonko, Šikole 15, Pragersko, zavarovalno polico, št. 158360 izdala zavarovalnica Slovenica d.d., Filiala Maribor.
gnd-1118
Hudournik Branko, Dol. Suha 02, Rečica ob Savinji, zavarovalno polico, št.
185579 izdala zavarovalnica Slovenica.
gnq-1330
Jarc Franc, Sr. vas pri Šenčurju 124,
Šenčur, zavarovalno polico, št. 20480 izdala zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto.
gno-982
Jerič Bogdan, Valburga 46 D, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1500826 izdala zavarovalnica Maribor. gnl-960
Mohar Tadeja, Pugljeva ulica 30, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 176059 izdala
zavarovalnica Slovenica. gnz-796
Pečan Gregor, Agrokombinatska cesta
30, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
577972 izdala zavarovalnica Tilia Novo meto. gnf-966
Pucihar Janez Franc, Dobrodobska ulica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
101242155, AK 201032454 izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-799
Rukelj Stjepan, Borštnikova 114, Maribor, zavarovalno polico, št. AK 1045910
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gnm-734
Spevan Helena, Mariborska 10, Lenart v
Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
0606826 izdala zavarovalnica Adriatic.
m-1199
Šeško Marija, Gregorčičeva ul. 15, Maribor, zavarovalno polico, št. 179536 izdala
zavarovalnica Slovenica, filiala Maribor.
gne-1117
Šuperger Bogdan, Studenci 54/a, Žalec, zavarovalno polico, št. AO 175367 izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-1049
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Vaupič Igor, Cesta dveh cesarjev 40 A,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101177965 izdala zavarovalnica Sloveica. gnk-1161
Vidnar Peter, Gosposvetska 71, Maribor, zavarovalno polico, št. 272996 izdala
zavarovalnica Slovenica. gnn-808
Vodopivec Rosana, Tomaj 95 a, Dutovlje, zavarovalno polico, št. AO-97-0624171.
gnt-1031
Vukovič Darko, Zlatoličje 50, Starše, zavarovalno polico, št. 200944 izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-934

Spričevala
Batista Diana, Krožna c. 52, Koper Capodistria, maturitetno spričevalo Koprske gimnazije, izdano leta 1976.
gnq-1130
Begić Enes, Gregorčičeva 29 b, Maribor, spričevalo 1.2.in 3. letnika Industrijske
kovinarske šole v Mariboru, izdano leta
1974. m-1127
Bele Petra, Ob gozdu 8, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1995/96
in 1996/97. m-1165
Bizjak Andrej, Pod Trško Goro 33, Novo
mesto, spričevalo končani Avtomehanični
šoli v Novem mestu. gnf-791
Blatnik Matija, Ulica padlih borcev 20 a,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1990 in 1991.
gnv-750
Boštjančič Edvard, Podbeže 39, Ilirska
Bistrica, zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike v Kopru, izdano leta 1978l.
gnp-1106
Boštjančič Edvard, Podbreže 39, Ilirska
Bistrica, zaključno spričevalo Poklicne avtokleparske šole Koper, izdano leta 1976.
gnq-1105
Bračič Ana, Koroška c. 71, Maribor,
indeks, št. 71084869, Pravna fakulteta Maribor. m-1154
Bratkovič Nataša, Rimska ploščad 1,
Ptuj, spričevalo 1.2.in 3. letnika Ekonomske šole , izdano leta 1900,1991 in 1992.
gnz-721
Bubnič Liljana, Šmarje pri Sežani 25/a,
Sežana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 1977/78 do
1980/81. gny-1122
Cin Peršek Milan, Pilenkova 24, Pobegi, spričevalo OŠ Globoko pri Brežicah, izdano leta 1969. gnj-1137
Debevec Igor, Selšček 20, Begunje pri
Cerknici, spričevalo 2. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu PTT izobraževalni center v Ljubljani, izdano leta 1980 in 1981.
gnd-1043
Dolar Martina, Gorenji Maharovec 7,
Šentjernej, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1999. gnh-1014
Dvoršak Jožica, Vinička vas 27, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 8. razreda OŠ Malečnik, št. delovodnik 72/1-96. m-1149
Ekerl Branko, Radvanjska 63, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Slivnica, izdano
leta 1971. m-1159
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Elkasović Edin, Šmartno 60, Slovenj
Gradec, spričevalo, izdano leta 1996/97.
gnd-743
Felda Meri, Korte 50, Izola - Isola, spričevalo o zakjučnem izpitu PTT izobraževalnega centra, izdano leta 1979. gnr-933
Gagel Urban, Betettova 3, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1997/98. m-1157
Gosak Suzana, Ul. Kobaletovih 1, Maribor, preklicuje zaključno spričevalo 2. letnika SŽŠ. m-1135
Grčar Sandi, Petelinkarjeva 11, Kisovec,
spričevalo 3. letnika Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1982/83.
gnb-820
Gros Katarina, Sejmišče 4, Mislinja, spričevalo 4.letnika EKT Slovenj Gradec, izdano leta 1999. gnp-1156
Grudnik Bojana, Straže 130, Mislinja,
spričevalo 2. letnika Trgovske šole, izdano
leta 1998/99. gnf-1141
Guček Jožica, Pod kostanji 6, Celje, indeks, št. 81387759, izdal VEKŠ. gnh-1114
Gulič Suzana, Kobdilj 5 B, Štanjel, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper,št
2578/82, izdano leta 1982. gnn-1012
Gustin Edvard, Vernaljska 1, Pula, diplomo Višje tehniške šole Maribor E/286.
m-1062
Heraver Robert, Ig 320, Ig, spričevalo
1. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Litostroj, izdano leta 1998.
gnz-1296
Herič Sonja, Stara cesta 14, Brezovica
pri Ljubljani, indeks, Pedagoške akademije
leto izdaje 1983, na ime Kušar Sonja.
gni-1113
Jerše Lidija, Sveti duh 26, Škofja Loka,
letno spričevalo 4. razreda in maturitetno
spričevalo Gimnazije v Škofji Loki, izdano
leta 1972. gnc-1069
Kampuš Sandi, Cankarjeva 22, Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika I. Gimnazije
v Celju. gni-913
Kapetanović Ines, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. letnik Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1997.
gno-1032
Kašlik Tanja, Dvorakova ulica 8, Maribor, preklicuje izkaz 1. do 8. razreda in
spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar Maribor. m-1010
Kekec Robert, Sovci 77, Sveti Tomaž,
indeks, št. 93417230, TF Maribor. m-1201
Kenan Memeti, Krajčeva 9, Novo mesto, spričevalo o opravljenem slovenskem
jeziku na Filozofski fakulteti, izdano leta
1997. gnb-1320
Knez Sanja, Ruška 13, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, izdano leta 1997/98. m-1155
Kocet Milena, Nedelica 68, Turnišče,
indeks, št. 61136991, Pedagoška fakulteta Maribor. m-1186
Kokolj Milan, Moša Pijade 27, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Bratov Polančič
Maribor, izdano leta 1979. m-1116
Kos Janez, Podroje 17, Šmartno pri Litiji, spričevalo 6. razreda OŠ , izdano leta
1968. gnb-1145
Kos Milena, Podroje 17, Šmartno pri Litiji, spričevalo 5. razreda , izdano leta 1969,
izdano na ime Nograšek Milena. gnc-1144

Košir Anže, Kozinova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gno-1082
Košmrlj Boris, Adamičeva 43, Novo mesto, spričevalo Srednje obutvene šole v Kranju, izdano leta 1979. gnc-944
Kralj Martina, Završtnik 1, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o končani OŠ Šmartno pri
Litiji, izdano leta 1970. gnv-725
Kraner Miha, Gornji trg 18, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 3. letnika III gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1997. m-1032
Kumše Peter, Sitarska pot 6, Kranj, spričevalo 1. letnika Šubičeve gimnazije.
gnz-971
Kuruc Zdravko, Zolajeva 13, Maribor,
preklicuje zaključno spričevalo IKš Maribor-smer avtoličar, šolsko leto 1977-1980.
m-1121
Lazič Nada, Vojkova 26, Portorož - Portorose, spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, poklic zidar, izdano leta 1974, na ime
Ristič Danilo. gni-963
Lazič Nada, Vojkova 26, Koper - Capodistria, spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, poklic tesar, izdano leta 1977, na ime
Ristič Cvetko. gnh-964
Lihteneker Matjaž, Topolšica 85 a, Topolšica, spričevalo 3. letnika Tehniške rudarske šole v Velenju, šolsko leto 1982/83.
gnj-1212
Lipičar Pahor Emica, Gradnikove brigade 11, Nova Gorica, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Nova Gorica, izdano
leta 1967, izdano na ime Lipičar. gns-828
Lipnik Jernej, Glavni trg 24, Maribor,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Maribor, izdano leta 1991. m-1196
Lisjak Dragica, Brodarjev trg 15, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Centra
strokovnih šol-Ljubljana, Poklicne oblačilne
šole, izdano leta 1973, izdano na ime Tušek Dragica. gng-815
Makuc Marta, Slap ob Idrijci 25 a, Slap
ob Idrijci, spričevalo 3. letnika Trgovske šole in diplomo SDEŠ Nova Gorica, izdano na
ime Rutar Marta. gng-940
Marković Predrag, Marje Borštnikova 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Železniške prometno-transportne šole Maribor, izdano leta 1979 v Mariboru. gno-682
Mesarec Pavla, Zamušani 4, Gorišnica,
preklicuje zaključno spričevalo Gostinske
šole v Mariboru. m-1122
Mihelin David, Šmarjeta 65/A, Škofja
vas, zaključno spričevalo, št. 71 SKŠMŠ
Štore. gnr-1279
Milenko Tom, Zajasovnik 9, Kamnik,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivan Farčnik Buč,
Vransko, izdano leta 1996. gnp-906
Mišović Miladin, Bratovševa pl. 20, Ljubljana, zaključno spričevalo avtomehaniške
stroke, izdala Srednja šola teničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani. gnr-1154
Mlakar Polonca, Ul. talcev 57, Orehova
vas, preklicuje letno spričevalo 2. letnika
srednje ekonomske šole v Mariboru.
m-1142
Mlekuž Marko, Podmark 13, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika. gno-1232
Modrijan Matjaž, Na zelenici 14, Prebold, spričevalo o zakjučnem izpitu Tehniške šole Celje, izdano leta 1984. gnb-1170
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Molnar Vlado, Goriška 42, Velenje, spričevalo 3. letnika Rudarske šole v Velenju,
izdano leta 1983. gno-1282
Nomsi Dobrun Andraj, Pijava Gorica
100, Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šole, izdana leta 1990, na ime Dobrun
Andreja. gnu-951
Novak Vesna, Ješovec 29, Kozje, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1998. m-1039
Osterc Marija, Turnerjeva 18, Maribor,
preklicuje zaključno spričevalo Šolskega
centra za oblačilce in frizerje Maribor, izdano leta 1975/76. m-1153
Pauko Herman, pahorjeva 1, Maribor,
preklicuje zaključno spričevalo Kovinarskega šolskega centra Maribor, izdano leta
1970. m-1015
Pečar Natalija, Zg. Duplek 189a, Spodnji Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, smer tekstilni tehnik,
izdano leta 1998. m-1011
Pinter Dušan, Golovec 5, Trbovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Kovinarske šole CSŠ
Zagorje. gnb-945
Pirc Kristina, Bohoričeva 19, Krško, zaključno spričevalo Gimnazije Brežice, št.
84/23678, izdano na ime Omerzu Kristina.
gnc-1119
Pirjevec Valentina, Vrtovin 22, Črniče,
diplomo Srednješolskega centra v Novi Gorici, izdano na ime Bovcon Valentina.
gnw-1132
Pivc Tamara, Ul. Arnolda Tovornika 4,
Maribor, indeks, št. 71101902. m-1044
Plahuta Štefan, Tučna 5, Kamnik, spričevalo Poklicne šole za voznike Ježica, izdano leta 1980. gns-1028
Pleteršek Blaž, Reška ulica 5, Ljubljana,
indeks, št. 18981470, Filozofska fakulteta,leto izdaje 1998. gnf-1291
Poglajen Ana, Preska nad Kostrevnico
15, Šmartno pri Litiji, spričevalo o končani
OŠ Šmartno pri Litiji, izdano leta 1969.
gnk-836
Pogorevčnik Slavica, Srednji Dolič 10/A,
Mislinja, spričevalo 3. razreda Tehniške rudarske šole Velenje, izdano leta 1979, izdano na ime Paterneš Slavica. gnc-1219
Ponikvar Aleksander, Sleme 5, Cerknica, diplomo Srednje tehnične in naravolslovne šole v Postojni. gnc-794
Robar Aleksandra, Grajska 6, Slovenske Konjice, spričevalo o končani OŠ v Slovenskih Konjicah. gnp-1331
Sabo Štefan, Ulica OF 1, Črenšovci, letna spričevalo 1., 2. in 3. letnika, izdana v
letih 1993/94 do 1995/96. gni-1288
Selan Andreja, Mišji dol 8, Litija, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Ljubljana,
enota Ivančna Gorica, izdano leta 1991/92,
izdano na ime Oven Andreja. gnq-1280
Simonič Vojko, Ul. Kirbiševih 4h, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v Mariboru, ekonomski tehnik.
m-1134
Siter Aleksandra, Nad reko 22, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1998. m-1041
Skerbiš Peter, Ruska 10, Maribor, spričevalo o končani OŠ Slava Klavora, izdano
leta 1999. m-1200
Slabe Bojan, Cegelnica 48 A, Naklo,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1976. gnz-1146
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Stojnić Milan, Gradišče 18 B, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki, izdano leta 1996. gne-1067
Šešerko Jože, Draženci 11, Ptuj, spričevalo o končani OŠ I. Spolenak Ptuj.
m-1192
Škoberne Jože, Reštanj 78, Senovo,
spričevalo 7. razred OŠ XIV. divizije Senovo, izdano leta 1974. gnh-1289
Škofič Ana, Žikarce 41, Zgornja Korena,
preklicuje zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole v Mariboru-smer strugar. m-1034
Topolovec Dragica, Mariborska ulica 38,
Zgornja Polskava, maturitetno spričevalo
Gostinske šole smer kuharica. m-1106
Toš Vinko, Vitomarci 7, Vitomarci, preklicuje zaključno spričevalo 8. razreda OŠ
Cerkvenjak. m-1161
Visenjak Irena, Spuhlja 98, Ptuj, preklicuje zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1983.
m-1162
Voh Milena, Valvasorjeva 46, Maribor,
preklicuje zaključno spričevalo OŠ , izdala
Delavska univerza v Mariboru, leta 1975.
m-1036
Zajc Zlatko, Starošince 4, Cirkovce, preklicuje zaključno spričevalo OŠ Starše.
m-1141
Zorko Andrej/0, Globušak 16, Trbovlje,
zaključno spričevalo in diplomo Srednje
strojne in tehnične šole v Trbovljah, šolsko
leto 90/91l. gnj-837
Zorko Domen, Gubčeva 6, Krško, indeks, št. 29009147, EPF Maribor. m-1193
Žekš Svetlana, Sp. Verjane 7, Sv.trojica
v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Juga Polak Maribor,
izdano leta 1998. m-1009
Žnidarič Janez, Lancova vas 96, Ptuj,
preklicuje zaključno spričevalo Kmetijske
šole Ptuj, št. VII, 18. m-1151

Ostali preklici
Abazi Violeta, Letonjeva 4, Maribor, delovno knjižico. m-1131
Ameršek Janko, Žvrkov dol 38, Sevnica,
delovno knjižico. gnu-780
Artič Marjan, Šolska 13, Slovenske Konjice, delovno knjižico. gnn-1233
Avtohiša Berus d.o.o., Podbevškova 1,
Novo mesto, potrdilo za registracijo vozila
AUDI A4 Avant 1,6 74kw/100 KM, model
8D5064, št. šas. WAUZZZ8DZXA275955,
št. motorja AHL 370352, letno izdelave
1999. gns-1078
Battisti Branimir, Keleminova 4, Maribor,
delovno knjižico. m-1014
Bedernjak Štefan, Mala Polana 66, Velika Polana, licenco, št. 295/231-32/1997,
izdala Obrtna zbornica Slovenije, vozilo MS
93-895. gnm-1163
Berlec Simon, Srednja vas 41, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 63970015, izdala
Fakulteta za računalništvo. gnb-970
Bregant Martin, Ulica bratov Rozmanov
16, Ljubljana, preklicuje odvetniško izkaznico, št. 491/95. gnh-714
Breznik Kristijan, Dravinjska 102, Poljčane, preklicuje študentsko izkaznico, št.
61110436. gni-713

Čmrlec Gorazd, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovolenju, št.
056520/4804/02-37/1997
z
dne
13.1.1998. gnj-1162
Drame Ernest, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-801
Dravinac David, Tomšičeve brigade 8,
Poljčane, delovno knjižico. m-1107
Drevenšek Boštjan, Pleterje 44, Lovrenc na Dravskem polju, preklicuje odločbo
o
obrtnem
dovoljenju
št.
060321/2052/01-52/1997, izdano 7. 2.
1997. gnk-736
Duckinoski Dušan, Ul. frank. žrtev 44,
Celje, preklicuje dvižni listek za ročno uro,
št. 3455 pri urarju Trglavčnik, Celje.
m-1012
FPL Avto center Pušnik d.o.o., Žolgarjeva 8, Slovenska Bistrica, potrdilo za registracijo vozila Renault Twingo, št.šasije
VF1CO66M520333338, carinjeno dne
12.5.1999, po ECL 4374. gnu-1026
Fras Marijan, Židovska ulica 3, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6167/97 . gnv-650
Galuf Andrej, C. na Šečovje 7, Štore,
preklicuje dvižni list za uro št. 3660 pri urarju Trglavčnik, Celje. m-1160
Graziola Sergej, Kosovelova 4, Sežana,
vpisni list za čoln, št. 01703-872/80, reg.
št. PI 866. gnp-731
Horvat Janez, Vrtna 6, Črenšovci, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
915, izdan leta 1978. gnv-1025
Idrizoski Besim, Struga, Makedonija,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
424-6385/99. gnf-1041
Idrizoski Ismet, Struga, Makedonija,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
424489062. gnq-1155
Jankovič Nataša, Mali kamen 15, Senovo, delovno knjižico. gnd-1018
Jelen Simon, Partizanska 28, Slovenska Bistrica, preklicuje delovno knjižico,
reg. št. DK 6104, ser. št. DK A 293160,
izdana 1. 9. 1994 pri UE Slovenska Bistrica. m-1133
Jelenc Jože, Prezrenje 18, Podnart, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4199/94 . gny-947
Jeraj Damijana, Spodnje Pirniče 46 A,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-876
Jerenko Franc, Pobrežje 162/a, Videm
pri Ptuju, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-6024/97, izdala Luška kapetanija Koper . gni-1013
Kalin motor sport servis in prodaja vozil,
Kajaška cesta 40, Ljubljana Šmartno, original odločbo o obrtnem dovolenju, št.
034510/4423/00-37/1995
z
dne
6.3.1995. gnc-1194
Kavšek Karlo, Smrečnikova 22, Novo
mesto, vojnega veterana, št. 4362, izdana
7. 5. 1998. gnw-899
Klančnik Peter, Podgorje 46, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnt-1152
Klemenčič Jože, Velika Dolina 7, Jesenice na Dolenjskem, odločbo o obrtnem
dovoljenju št. 38968. gnx-823
Kovač Mihael, Ledinekova 6, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-725/8902 . gnd-718
Krajnik Gorazd, Trata 3, Škofja Loka,
vpisni list za čoln, št. 02/03-2861/99.
gnu-1101
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Kralj Marko, Dražgoška ulica 3, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 04-55/3-1980, izdala Luška kapetanija na Rijeki, leta 1980 . gnh-1089
Lesjak Nataša, Vrablova 87, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ,
št. 04/EŽ 215/99, izdan leta 1999i.
m-1033
Letić Stanislav, Vrhovnikova ulica 7, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-962
Lukas Vincent, Linhartova ul. 16, Maribor, preklicuje delovno knjižico, reg. št.
7913, izdana leta 1986 na ime Jerenko
Vinko. m-1167
Magazinovič Nebojša, Abramova 14,
Ljubljana, evidenčni list za čoln, št.
01/03-560/94, izdano 12. 7. 1994, reg.
oznaka čolna PI 3181. gnn-1158
Majster Iztok, Javnik 46, Podvelka, preklicuje izpit za viličarja , izdala Delavska univerza v Mariboru. m-1037
Marinović Mario, Beblerjev trg 8, Ljubljana, delovno knjižico. gne-1317
Mikelj Boštjan, Belska cesta 7, Preddvor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0124642. gnj-1087
Miklavec Bruno, Okt. rev. 10a, Izola Isola,
vpisni
list
za
čoln,
št.
01/03-234/1998. gng-1015
Miletić Žarko, Cesta v Gorice 113, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-1284
Mrak Boštjan, Hotemaže 20, Preddvor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A št. 1101468, izdan 20.5.1999.
gnd-1168
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Mrak Boštjan, Hotemaže 20, Preddvor,
potrdilo
o
carinjenju,
št.
šasije
ZD4ML000WS105347. gnw-1174
Novak Aleksander, Tkalska 2c, Celje,
delovno knjižico. gny-1097
Pavlin Peter, Zaloka 4, Šentrupert, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, št. B 209121. gnq-1305
Podbrežnik Karmen, Radeče, Radeče,
preklicuje dvižni listek pri urarju Trglavčnik
Celje, št. 6905. m-1191
Podlesnik Oskar, Loke 6, Ljubno ob Savinji, dovolenje za prevoz nevarnih snovi
ADR, št. 009983. gnz-1096
Radoljub Jarni, Na jami 3, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 012/13-3454/97 . gnl-1335
Rapal d.o.o., Celovška 280, Ljubljana,
potrdilo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti prikolice za snežne sani, št.
ZY2AB9ST300000096, A 1071327 .
gnt-777
Schwetzer Klaus, Leithastrasse 26/II,
Dunaj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-132/97 . m-1086
Smukavec Dominik, Bodešče 8, Bled,
delovno knjižico. gnb-1095
Spolenak Andreja, Prožinska vas 59,
Štore, študentsko izkaznico, št. 30010683,
FKKT. gnv-1175
Škripac Uroš, Partizanska 67, Velenje,
preklicuje študentsko izkaznico, št.
93393529. m-1108
Šribar Bernarda, Gubčeva 8, Krško, delovno knjižico. gnz-896

Štrancar Valter, Lavričeva 8, Ajdovščina,
vpisni list za čoln, št. 01-03-586/1-1978,
izdano na ime Polc Franc. gnf-1016
Tehnounion avto d.o.o., Devova 18 18,
Ljubljana, uradno potdilo za registracijo vozila
znamke
BMW,
št.
šasije
VBAAL31010JJ53408, tip motorja 194E1,
letnik 1999, izdala Carinarnica CI konsignacij Lj. gnm-759
Turk Denis, Sokolska ulica 8, Mirna, delovno knjižico, reg. št. 14422. gnr-779
Vene Boštjan, Stična 127, Ivančna
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1540/96 .
gny-1247
Zadravec Jožef, Drenov grič 169, Vrhnika, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4715/94, izdala Luška kapetanija v Kopru . gnh-1039
Zakrajšek Igor, Podhojni hrib 4, Rob,
delovno knjižico. gnu-676
Zekiroski Subija, Struga, Makedonija,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
424-6384/99. gng-1040
Žiberna Tibor, Prešernova 2 c, Postojna, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3750/19-94 .
gnm-834
Žnidarčič Gregor, Razgled 7, Izola Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2798/95 .
gns-1128
Žunkovič Terezija, Prepolje 21, Marjeta
na Dravskem polju, delovno knjižico.
m-1150
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KNJIGE
dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA I
OBLIGACIJSKA RAZMERJA II
(Odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti)
Vse tri knjige o obligacijskih razmerjih pokojnega sodnika slovenskega vrhovnega sodišča
prof. dr. Borisa Strohsacka so dragoceno študijsko gradivo za vse, ki želijo na hitro obnoviti
ali pridobiti temeljna znanja o obligacijskem pravu.
V letih, ko je avtor sproti dopolnjeval svoje knjige z novimi pravnimi viri in sodno prakso, je
nastajal prvi slovenski zakonik o obligacijah. S svojim obsežnim znanjem je vplival na
njegovo vsebino, žal pa mu ni bilo dano, da bi doživel trenutek njegove uveljavitve. Nanj se
je že pripravljal in v njegovem računalniku je ostala zasnova nove knjige. Ker je ne bomo
nikoli dočakali, je založba Uradni list RS združila prvi dve knjigi obligacijskih razmerij.
Ponastili smo ju v skupni knjigi z dvema deloma.
Cena 4536 SIT

10480

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q OBLIGACIJSKA RAZMERJA I

število izvodov

q OBLIGACIJSKA RAZMERJA II

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka
Datum

Kraj
Podpis pooblaščene osebe

Žig
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ZBORNIK

VOLILNA ZAKONODA JA
AVSTRIJE, FRANCIJE, ITALIJE, NEMČIJE, ŠPANIJE, ŠVICE
Podatki javnomnenjskih anket pravijo, da slovenski volivci ne poznajo dovolj dobrih in slabih plati
posameznega volilnega sistema. Zbornik s prevodi volilnih zakonov šestih evropskih držav z
različnimi volilnimi sistemi najbolj neposredno seznanja tako volivce kot izvoljene, kako potekajo
volitve v omenjenih državah. Knjiga torej ni namenjena le ožji strokovni javnosti, temveč vsem, ki jih
zanimajo volilni predpisi. Ali, kakor je poudarjeno v predgovoru, samo s primerjavo našega
volilnega sistema s tujimi lahko presodimo smotrnost posameznih rešitev v slovenski volilni
zakonodaji in hkrati uveljavimo tuje pozitivne rešitve pri njenih nadaljnjih spremembah in
dopolnitvah.
Založba ČZ Uradni list Republike Slovenije je knjigo izdala s sodelovanjem Republiške volilne
komisije in Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.

Cena 4104 SIT

(10388)

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q VOLILNA ZAKONODAJA
q AVSTRIJE, FRANCIJE, ITALIJE, NEMČIJE, ŠPANIJE, ŠVICE

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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