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Št. 756-159/98
Ob-7997
Ljiljana Matošič, stalno prebivališče:
6320 Portorož, Sončna pot 12, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-159/98, z dne 18. 6. 1999, imenovana za sodnega tolmača za italijanski jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.

Postavitev
stalnega sodnega tolmača
Št. 756-118/97
Ob-7991
Viktorija Osolnik Kunc, stalno prebivališče:
1370 Logatec, Cankarjeva 10, je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 756-118/97,
z dne 18. 6. 1999, imenovana za sodnega
tolmača za nemški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-189/97
Ob-7992
Peter Kos, stalno prebivališče: 2310 Slovenska Bistrica, Zidanškova ul. 4, je bil z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-189/97, z dne 18. 6. 1999, imenovan
za sodnega tolmača za angleški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.

Register
političnih organizacij
Ob-7990
V register političnih strank se pod zap.
št. 11, kjer je vpisana Socialdemokratska
stranka Slovenije, s skrajšanim imenom Socialdemokrati Slovenije in kratico SDS,
vpiše sprememba statuta in programa politične stranke.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov

Št. 756-160/97
Ob-7994
Christiane Rozman, stalno prebivališče:
2000 Maribor, Ipavčeva ul. 15, je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-160/97, z dne 18. 6. 1999, imenovana
za sodnega tolmača za nemški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.

Ob-7998
Ugotovi se, da je Sindikat delavcev
gradbenih dejavnosti Slovenije določen
kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.

Št. 756-32/99
Ob-7996
Mag. Marko Novak, stalno prebivališče:
6250 Ilirska Bistrica, Šercerjeva c. 15, je bil
z odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-32/99, z dne 18. 6. 1999, imenovan
za sodnega tolmača za angleški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.

zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije Slovanska knjižnica, z
matično številko: 1159828 in sedežem:
Gosposka ulica 15, Ljubljana.

Razglasi sodišč

Št. 756-9/97
Ob-7993
Marjana Karer, stalno prebivališče: 1000
Ljubljana, Iga Grudna 13, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-9/97, z
dne 18. 6. 1999, imenovana za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-271/95
Ob-7995
Helena Pančur Gajšek, stalno prebivališče: 1000 Ljubljana, Ul. Pohorskega bataljona 215, je bila z odločbo Ministrstva za
pravosodje, št. 756-271/95, z dne 18. 6.
1999, imenovana za sodnega tolmača za
nemški jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Leto IX

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-15/99
Ob-8296
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za občo
upravo z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindiaktov, dne 13. 7. 1999 pod zap. št.
256 z nazivom “Pravila sindikata zavoda
Slovanska knjižnica Ljubljana“, ki ga je

Stečajni postopki
in likvidacije
St 12/97-103
S-7349
To sodišče je dne 7. 7. 1999 s sklepom
opr. št. St 12/97 ustavilo nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in zaključilo stečajni
postopek proti dolžniku Tovarna dušika
Ruše – storitve, Družba za gospodarjenje z nepremičninami, d.o.o., – v stečaju, Ruše, Ruške čete 3, ker bi nadaljnja
izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 1999
St 39/99-8
S-7405
To sodišče je s sklepom St 39/99 dne
8. 7. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol mizarna, Proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o., Ljubljanska c.
45, Kamnik.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Vlado Horvat, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se
poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
6. 10. 1999 ob 9. uri, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 8. 7.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 1999
St 7/98-48
S-7416
Z dnem 12. 7. 1999 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom, ING - GRA, Gradbeništvo, Inženiring, Consulting, Marketing, d.o.o., Partizanska 2, Lendava, matična št. 5284961.
1. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika se poziva, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev po tej
objavi, razen če svojih terjatev niso prijavili v
postopku prisilne poravnave.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo 18. 10. 1999 ob 12. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se 12. 7. 1999 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 7. 1999
St 4/94
S-7506
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 4/94 sklep z dne
12. 7. 1999:
I. Stečajni postopek nad dolžnikom:
EMO INTE, Podjetje za intelektualne storitve, d.o.o., Celje, Mariborska 86, se zaključi.
II. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika, EMO INTE,
Podjetje za intelektualne storitve, d.o.o.,
Celje, Mariborska 86, iz sodnega registra.
III. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 1999
S-7556
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 7/99 z dne 15. 7. 1999 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Pohištvo Brežice, proizvodnja in
prodaja pohištva, d.d., Brežice, Aškerčeva 7.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi oklica v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Lesna TIP, d.o.o., Šentjanž 133, Šentjanž;
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– Javor-Furnir, d.o.o., Reška cesta 24,
Prestranek;
– Meblo Iverka, d.o.o., Industrijska 5,
Nova Gorica;
– Helios Količevo, d.o.o., Količevo 65,
Domžale;
– Bibič Slavko, inž. lesarstva, predstavnik sveta delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 15. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 7. 1999
St 40/98-53
S-7582
S sklepom tega sodišča opr. št. St
40/98 z dne 22. 6. 1999 je bila potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom Lestro
Ledinek Inženiring, Družba za lesnoobdelovalni inženiring, d.o.o., Hoče, Slivniška c. 6.
Terjatve bodo upnikom poplačane v višini 20% ugotovljenih terjatev z zamudnimi
obrestmi v višini temeljne obrestne mere od
11. 1. 1999 naprej, v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi
(do 2. 7. 1999).
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski je sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen 2. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 1999
St 5/99-7
S-7701
1. Z dnem 12. 7. 1999 se začne stečajni postopek nad dolžnikom LOGO, Podjetje logistične opreme Lendava, d.o.o.,
Lendava, Kolodvorska 43.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefana Ščapa iz Murske Sobote, Ulica
Ob progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika se poziva, da z vlogo v dveh pismenih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo 4. 10. 1999 ob 12. uri na tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se 12. 7. 1999 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka, istočasno pa se pošlje v objavo Uradnemu
listu Republike Slovenije. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom LOGO, Podjetje logistične opreme Lendava, d.o.o.,
Kolodvorska 43, Lendava in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega
dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 7. 1999
St 8/94
S-7736
To sodišče je v stečajni zadevi stečajnega dolžnika TEMPO SHOP, d.o.o., Mari-

bor, ki ga zastopa steč. upravitelj Mirko Žagar, v senatu, ki so ga sestavljali sodnica
Tanja Marinič kot predsednica senata in
sodnika Biserka Drobnjak-Huttl in Janez
Zeilhofer kot člana senata, na predlog steč.
sodnice Jože Nikolič z dne 6. 2. 1998, na
seji dne 2. 7. 1999 sklenilo:
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TEMPO SHOP, d.o.o., Maribor, v
stečaju se zaključi, ker je ugotovljeno, da
premoženje stečajnega dolžnika, ki bi prišlo
v steč. maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Dolžnikovo premoženje se porabi za
poravnavo stroškov stečajnega postopka.
3. Zoper ta sklep upniki lahko vložijo pritožbo v roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 1999
St 28/99-12
S-7738
To sodišče je dne 8. 7. 1999 s sklepom
opr. št. St 28/99 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Warga International, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Maribor, Meljski dol 17.
Odslej se firma glasi Warga International, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.,
Maribor, Meljski dol 17.
Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, stan.
Ul. heroja Vojka 39, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo 12. 10.
1998 ob 9. uri v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča 8. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 1999
St 40/99
S-7794
To sodišče je s sklepom St 40/99 dne
12. 7. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol Inform, d.o.o., Kamnik,
Ljubljanska 45.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, 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 sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
12. 10. 1999 ob 10.15 v sobi št. 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 12. 7.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 1999
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St 41/99
S-7955
To sodišče je s sklepom St 41/99 dne
12. 7. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol pisarniški sistemi, d.o.o.,
Kamnik, Korenova pot.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej Marinc iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se
poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
12. 10. 1999 ob 10.30, soba 352/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je bil
nabit na oglasno desko sodišča 12. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 1999
St 10/97-15
S—7976
To sodišče je dne 7. 7. 1999 s sklepom
opr. št. St 10/97 ustavilo nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in zaključilo stečajni
postopek proti dolžniku MIN Izdelava –
montaža kovin in plastike, d.o.o., – v stečaju, Maribor, Ruška cesta 81a, ker bi
nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne stroške.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 1999

Razpisi
delovnih mest
Št. 1348
Ob-7573
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2, razpisuje delovna mesta v VVE in OŠ za šolsko leto
1999/2000.
Vzgojno-varstvena enota:
1. vzgojiteljico za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 1999 do
31. 8. 2000.
Pogoj: končana višja ali visoka šola za
vzgojitelje;
2. pomočnico vzgojitelja za določen
čas s polovičnim delovnim časom od 1. 9.
1999 do 31. 8. 2000.
Pogoj: končana vzgojiteljska šola.
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Osnovna šola:
1. učitelja športne vzgoje za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 1999
do 31. 8. 2000,
2. knjižničarko z dopolnilnim delom
(poučevanje gospodinjstva) za določen čas
od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.
Pogoj za zasedbo obeh razpisanih delovnih mest je višja ali visoka izobrazba
ustrezne smeri.
Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v 10
dneh po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 20 dneh po objavi razpisa.
Vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Št. 130-01/99-1
Ob-7977
Na podlagi 33. člena statuta Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet, razpisna komisija Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, podružnice Kranj,
Slovenski trg 2, razpisuje prosto delovno
mesto
pomočnika direktorja podružnice
Kranj.
Pogoji:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe – ekonomske ali družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjega dela sprejema v 8 dneh po objavi razpisa razpisna
komisija Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, podružnica Kranj, Slovenski trg 2, v zaprti kuverti, z oznako “za razpisno komisijo”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po izbiri.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet,
podružnica Kranj
Št. 900-1/99
Ob-7986
Na podlagi 42. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91) in 25. člena statuta
javnega zavoda razpisuje Kobilarna Lipica
delovno mesto
1. strokovni vodja javnega zavoda
Kobilarna Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba iz ustreznega strokovnega področja kmetijstva, smer zootehnika
oziroma veterina,
– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekcije in rodovništva v konjereji,
– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program dela
za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako “Za

razpis – strokovni vodja”. Kandidati bodo
obveščeni o izbiri v 15 dneh po sprejemu
sklepa o izbiri.
Kobilarna Lipica
Št. 14/99
Ob-7987
Svet Centra za socialno delo Ljubljana
Center razpisuje imenovanje
direktorja CSD.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka ali višja strokovna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri ali njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3
leta v socialnem varstvu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Mandatna doba za razpisana dela traja 4
leta.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela pošljejo v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa, na
naslov: Center za socialno delo Ljubljana
Center, Resljeva 18, Ljubljana, z oznako
“razpis”.
Prijave brez dokazil ne bodo upoštevane.
Kanddiati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po sprejetju sklepa.
Center za socialno delo
Ljubljana Center
Št. 110/99
Ob-8010
Osnovna šola Nazarje razpisuje prosti
delovni mesti:
učitelja razrednega pouka
za delo v prvem razredu, za določen čas
s polnim delovnim časom (delovno razmerje za šolsko leto 1999/2000),
učitelja glasbene vzgoje
za poučevanje glasbene vzgoje od 4. do
8. razreda, za določen čas s skrajšanim
delovnim časom (delovno razmerje za šolsko leto 1999/2000).
Začetek dela bo 1. september 1999.
Pogoj: VI. ali VII. stopnja izobrazbe
ustrezne smeri.
Prijave z dokazili o strokovni usposobljenosti pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje.
Javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Nazarje
Št. 111/99
Ob-8236
Osnovna šola Nazarje, razpisuje prosta
delovna mesta
dveh pomočnic vzgojiteljic v Vrtcu
Nazarje
za določen čas s polovičnim delovnim
časom od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.
Pismena dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov šole.
Osnovna šola Nazarje
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Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Preklic
Javni razpis za osebno, skupno in požarnovarnostno varovalno opremo, RTV Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št.
56-57, z dne 16. 7. 1999 na strani 3738,
Ob-7406, se prekliče. Z enako vsebino je
bil namreč že objavljen v Ur. l. RS, št. 54-55
z dne 9. 7. 1999 na strani 3653, Št.
073/99, Ob-6294.
Preklic
Št. 404-08-214/99
Ob-8287
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, preklicuje objavo javnega razpisa
št. Ob-5371, objavljenega v Ur. l. RS, št.
50 z dne 28. 6. 1999 ter popravek javnega
razpisa št. Ob-6426, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.
Ministrstvo za obrambo
Popravek
Št. 11/2-124/99
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
brez omejitev za SDH sisteme prenosa območnih zank in lokalnih povezav-ADM multiplekserji, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 56-57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7333, se
datuma v naslednjih dveh točkah pravilno
glasita:
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.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 8. 1999, v sobi
št. 801 poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob 14.30.
Uredništvo
Ob-7999
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, 13-10-094.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. (a) Kraj dobave:
pod A) oprema za dom Vojsko - Vojsko
21, 5280 Idrija;
pod B) oprema za dopolnitev potreb domov - navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) oprema za dom Vojsko
1. Drobni inventar in učni pripomočki
za naravoslovje.
2. Druga športna oprema.
3. Oprema za življenje v naravi.
4. Kuhinjska oprema (Dom Vojsko).
5. Drobni kuhinjski inventar in kuhinjski pripomočki (Dom Vojsko).
B) oprema za dopolnitev potreb domov
1. Gumijasti čolni z opremo (raft, 9
oseb).
2. Športna oprema in oprema za življenje v naravi.
3. Učna oprema za naravoslovje.
4. Drobni inventar in učni pripomočki
za naravoslovje.
5. Terensko vozilo 1700 ccm.
6. Oprema za vzdrževanje doma in
njegove okolice.
7. Postavitev fasadne zunanje plezalne stene dimenzij 6 m x 11 m.
8. Postavitev prostostoječe plezalne
stene (metalna konstrukcija, vodoodporna
obloga, višine 5 m).
9. Osebna računalnika s tiskalnikom.
10. Traktor s prikolico in priključki.
11. Kuhinjska oprema.
12. Drobni kuhinjski inventar in kuhinjski pripomočki.
13. Elektro agregat.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za posamezne
dele naročila, po točkah, kot je navedeno v
točki 3 (b) te objave.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
32,150.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) oprema za Dom Vojsko
1. Drobni inventar in učni pripomočki
za naravoslovje - 900.000 SIT.
2. Druga
športna
oprema
1,000.000 SIT.
3. Oprema za življenje v naravi 1,700.000 SIT.
4. Kuhinjska oprema (Dom Vojsko) 6,300.000 SIT.
5. Drobni kuhinjski inventar in kuhinjski
pripomočki (Dom Vojsko) - 1,000.000 SIT.
B) oprema za dopolnitev potreb domov
1. Gumijasti čolni z opremo (raft, 9
oseb) - 1,500.000 SIT.
2. Športna oprema in oprema za življenje v naravi - 3,000.000 SIT.
3. Učna oprema za naravoslovje 1,800.000 SIT.
4. Drobni inventar in učni pripomočki
za naravoslovje - 600.000 SIT.
5. Terensko vozilo 1700 ccm 1,850.000 SIT.
6. Oprema za vzdrževanje doma in
njegove okolice - 700.000 SIT.
7. Postavitev fasadne zunanje plezalne stene dimenzij 6 m x 11 m (Dom Fara) 2,000.000 SIT.

8. Postavitev prostostoječe plezalne
stene (metalna konstrukcija, vodoodporna
obloga, višine 5 m) - 2,500.000 SIT.
9. Osebna računalnika s tiskalnikom 350.000 SIT.
10. Traktor s prikolico in priključki 1,900.000 SIT.
11. Kuhinjska oprema - 3,400.000
SIT.
12. Drobni kuhinjski inventar inkuhinjski pripomočki 150.000 SIT.
13. Elektro agregat - 1,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 9. 1999, plezalne stene - 30. 9. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 9. 1999, plezalne stene 30. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 23. 8.
1999 proti dokazilu o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT je potrebno nakazati pred dvigom dokumentacije virmansko na žiro račun št.: 50100-603-43666 z
navedbo številke javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 23. 8. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 8. 1999
ob 12. uri na naslovu: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana, II. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: sprejemljivo finančno zavarovanje resnosti ponudbe je brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi poziv, v znesku 10% od vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, za katerega je ponudnik stavil ponudbo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 90 dneh od dobave.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pooblastilo
enemu ponudniku za dajanje in sprejemanje pravno upoštevanih izjav za celotno skupino udeležencev, izjava o solidarni odgovornosti nasproti naročniku.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
sposobnost bo priznana ponudnikom, ki so
samostojni podjetniki ali gospodarske družbe, ki so registrirane za dejavnost, ki je
predmet razpisa in imajo za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjujejo finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti po razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 8. 1999 od
12. ure naprej.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena - 30%,
– kakovost - 25%,
– kakovost v razmerju nasproti ceni - 15%,
– finančna sposobnost - 15%,
– reference - 10%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
- 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: eventualni ponudniki dobijo druge informacije vsak dan od objave javnega razpisa, na telefon: 061/13-43-402 oziroma na
naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana.
16., 17.
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti Ljubljana
Ob-8002
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, številka telefaksa:
061/188-92-09, 061/188-92-19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1001 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava plinskega viličarja.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
Predvideni datum dobave je 15. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana, III. nadstropje, tajništvo glavnega direktorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na žiro
račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. VOD-02/99. Vplačilo je možno tudi na
blagajni JP Energetike Ljubljana, Verovškova
70. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 19% davek na dodano vrednost.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 8. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je možno predložiti po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali osebno v tajništvo
glavnega direktorja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, III. nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1999 ob
11. uri na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila z veljavnostjo do 28. 9.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme umakniti ponudbo do 12. 8. 1999 do 9. ure.
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 se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu št. 188-92-19. Kontaktna oseba je Silvester Koren.
16., 17.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Št. 22/99
Ob-8003
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper - Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11, 6000 Koper, faks
066/274-922.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper - Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11, 6000
Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: brizgalni stroj za brizganje termo plastov z mikroprocesorskim
krmiljenjem stroja – 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
20. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
za prestajanje kazni zapora Koper, Obrtne
delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg
11, 6000 Koper, tajništvo od 8. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 31. 8. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacije je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki lahko pošljejo ponudbo po pošti priporočeno s povratnico ali osebno predajo. Ponudbe morajo
fizično prispeti na naslov naročnika do 8. 9.
1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za prestajanje kazni
zapora, Obrtne delavnice Emboplast Koper,
Destradijev trg 11, 6000 Koper.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 9. 9. 1999 ob
10.30 v sejni sobi Zavoda za prestajanje
kazni zapora Koper, Destradijev trg 11.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponujene vrednosti z veljavnostjo 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvedeno v
skladu z medsebojno sklenjeno pogodbo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za dobavo
predmeta razpisa.
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 ali
samostojni podjetnik. Ponudnik ne sme biti
v stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 8. 9. 1999 do 14.
ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji so navedena merila za
izbor ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika Purić Srdjan, Turk Drago na telefon 066/271-918, 271-862 vsak
dan med 10.30 in 13.30 uro.
16., 17.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper,
Obrtne delavnice Emboplast Koper
Št. 333-13/99
Ob-8004
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po razdelilniku naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I) zaščitni tulci, grobo mrežasti (ca.
1,5 x 2,5 cm), ∅ ca. 30 cm, višine 1,8 m
3.000 kosov,
II) zaščitni tulci, grobo mrežasti (ca.
1,5 x 2,5 cm), ∅ ca. 30 cm, višine 1,5 m
15.000 kosov.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo vsakega dela zahtevanega blaga posebej.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– ocena vrednosti točke I je 1,000.000
SIT,
– ocena vrednosti točke II je 5,000.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno, prva dobava 14 dni po podpisu
pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: torek 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 01-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: sreda 16. 6. 1999,
12. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis grobo mrežasti tulci!”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 11. 8. 1999, 13.15.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna garancija za resnost ponudbe (Tender Bond).
Veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 30. 8.
1999. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil bančno garancijo za dobro izvedbo posla v vrednosti 10% ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po dobavi blaga naročniku.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji, organizacijska oblika
ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2 oziroma BON-3, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kakovost izdelka, cena, dosedanje sodelovanje z
Zavodom za gozdove Slovenije, rok dobave.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Andrej Grum, univ. dipl. gozd. inž., tel.
061/123-54-32.
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
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Št. 333-14/99
Ob-8005
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po razdelilniku naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zaščitni tulci, polne stene, ∅ ca. 12-15 cm, višine 1,8 m–
25.000 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje le za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno, prva dobava 14 dni po podpisu
pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: torek 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 01-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: sreda 11. 8. 1999,
12. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis polni tulci 1,8 m!”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 11. 8. 1999, 12.15.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:10% vrednosti blaga, bančna garancija za resnost ponudbe (Tender Bond).
Veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 30. 8.
1999. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil bančno garancijo za dobro izvedbo posla v vrednosti 10% ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po dobavi blaga naročniku.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji, organizacijska oblika
ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2 oziroma BON-3, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kakovost izdelka, cena, dosedanje sodelovanje z
Zavodom za gozdove Slovenije, rok dobave.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Andrej Grum, univ. dipl. gozd. inž., tel.
061/123-54-32.
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 1/168-99
Ob-8006
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Veterinarska fakulteta univerze v Ljubljani, 1115 Ljubljana, Gerbičeva 60, telefaks: 332-243.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Veterinarska fakulteta UL - Gerbičeva 60, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava avtoklava.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Veterinarska fakulteta UL Gerbičeva 60, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 3. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko plačilo na blagajni VF - Gerbičeva 60, Ljubljana
ali negotovinsko plačilo na žiro račun št.
50100-603-41570.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 23. 8. 1999 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Veterinarska fakulteta UL vložišče, Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana za javni razpis “Ponudba - Ne odpiraj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 1999 ob 10. uri v sejni sobi fakultete, Gerbičeva 60/II. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 30
dni po opravljeni dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi s pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): so
določena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
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Ob-8007
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
faks: 065/129-6315.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: 5000 Nova Gorica,
Erjavčeva 20.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava osebnih zaščitnih sredstev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik se lahko poteguje za celoten obseg
blaga oziroma za dele zahtevanega blaga:
a) delovne obleke 4,500.000 SIT,
b) delovna obutev 500.000 SIT,
c) tehnična
zaščitna
sredstva
2,000.000 SIT.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se bo oddajalo kot celota oziroma po
delih iz točke 3c): delovne obleke, delovna
obutev, tehnična zaščitna sredstva.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.:
065/129-6310.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 4. 8. 1999 med 9.
in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plačilo
za razpisno dokumentacijo z virmanom na
žiro račun št.: 52000-601-24191, Agencija za plačilni promet, v višini 5.000 SIT.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tajništvo podjetja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1999 ob
12. uri na naslovu Soške elektrarne, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna soba prvo nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti v
obliki bančne garancije za resnost ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh po
dnevu dobave.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija podjetja, tekoče plačilo davščin,
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izjava o izpolnjevanju formalnih in tehničnih
pogojev s pooblastilom itd. Podrobneje so
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 9. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila

Vrednost

– cena
30%
– kvaliteta
20%
– plačilni pogoji
20%
– sposobnost prilagoditve
posebnim zahtevam
20%
– celovitost ponudbe
10%
Najcenejši ponudnik ni tudi najugodnejši.
Natančnejša opredelitev posameznega
merila je navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj, ponudba” in št. objave v Ur. l. RS ter
naveden predmet javnega razpisa. Kontaktna oseba s strani naročnika je Alojz Istinič,
tel. 065/129-6390.
16., 17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica
Ob-8001
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Hidrometeorološki zavod RS, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana, p.p. 2549, faks:
061/133-1396.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): naročnik bo oddal javno
naročilo po predhodno uspešno izvedenem
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vojkova 1b.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kontejner – ekološka postaja
(montažni objekt dimenzije 2,5 x 4 m iz pocinkane pločevine brez oken, s standardno
izolacijo in z notranjo steno iz pločevine).
Predvidena količina naročila: 8 kontejnerjev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo opreme
osnovne opcije (točka 7.1.1. iz razpisne
dokumentacije).
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je: 17,100.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajala posamično: ocenjena vrednost za točko 7.1.1. iz razpisne
dokumentacije je 8,160.000. SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
skrajni rok za dobavo opreme, navedene v
tem razpisu, je 30. november 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo, po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS, v sprejemni pisarni Hidrometeorološkega zavoda
RS – Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji dan za zahtevek za razpisno dokumentacijo je 12. dan
po objavi v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo dostavljena do
vključno 20. dne do 12. ure od objave v
Uradnem listu RS ali poslana po pošti, priporočeno s povratnico in bo prispela na
naslov naročnika do navedenega roka.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe v predpisani obliki
se vložijo osebno v sprejemni pisarni Hidrometeorološkega zavoda RS, Vojkova 1b (prvo nadstropje levo) ali pošljejo po pošti,
priporočeno s povratnico.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo prvi delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsi ponudniki so dolžni predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene cene z veljavnostjo do
dneva veljavnosti ponudbe. Naročnik bo
vnovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po
javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da
izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe o
izvedbi posla v skladu z razpisnimi pogoji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pravilnik o postopkih za
izplačila iz proračuna (Ur. l. RS, št. 43 z dne
5. junija 1998) predpisuje izplačila iz proračuna. Z računov proračuna se plačujejo obveznosti direktno končnemu porabniku,
skladno z zakonom o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 5 z dne 31. januarja 1996)
in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 91 z dne 30. decembra 1998).
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: izbrani ponudnik se mora v roku osmih dni od prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika odzvati na poziv za podpis pogodbe in
izjaviti, da bo sklenil pogodbo v skladu s
ponudbo. V primeru, da se izbrani ponudnik ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe, naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe
ne glede na razloge za odstop od pogodbe. Pogodba bo z izbranim ponudnikom
sklenjena najkasneje v 30 dneh od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji je zahtevana predložitev podatkov in listin, na podlagi katerih
bo naročnik ugotovil, da ima ponudnik potrebne kapacitete in finančno poslovne sposobnosti, potrebne za izpolnitev prejetega
naročila. Komisija bo ugotovila sposobnost
ponudnika za izpolnitev prejetega naročila
tako, da bo vse popolne ponudbe preverila
in ocenila v skladu s ponderiranimi merili in
podanimi ocenami.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe, ne da
bi imel naročnik pravico vnovčiti garancijo
za resnost ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naročnik je v razpisni dokumentaciji natančno navedel merila ter pomen posameznih ponderiranih meril, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o javnem naročilu
so v razpisni dokumentaciji.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere o javnem naročilu ni bila objavljena.
17. To je prvi javni razpis in objava o
neuspelem prvem javnem razpisu ne obstoji.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 11/2-124/99
Ob-8053
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: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme za dostop do evropske baze podatkov o TK
naročnikih.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za naročilo
v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
110,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
27. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
26. 1. 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.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka za predložitev 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: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu 30.000 SIT, razen ponudnikov, ki so sodelovali že pri razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4992.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudniki predložijo davčno in matično številko.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
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nudbe, 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 23. 8. 1999 v sobi št.
801 v 8. nadstropju 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, po katerem 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 najugodnejšemi popusti dobi 70 točk,
– ostali pa glede na procentualno odstopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj;
2. Reference ponudnika (št. lokacij,
ostalo):
– ponudnik z najboljšimi referencami
dobi 10 točk,
– drugi ponudnik po vrsti dobi 4 točke,
– tretji ponudnik po vrsti dobi 2 točki;
3. Vzdrževanje oziroma projektna
podpora:
– ponudnik z najboljšo poprojektno
podporo dobi 15 točk,
– drugi po vrsti dobi 6 točk,
– tretji po vrsti dobi 4 točke;
4. Roki za dobavo opreme in izvedbo del:
– ponudnik s 5 dni krajšim rokom dobi 4 točke,
– ponudnik z 10 dni krajšim rokom
dobi 2 točki;
5. Certifikati, atesti in dovoljenja: 1
točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: gre za ponovljen postopek pod enakimi pogoji, saj prvotni javni razpis, objavljen v

Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6.
1999, Ob-4992, ni uspel, ker je veljavno
ponudbo predložil le en ponudnik.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-8056
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, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za telekomunikacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: specifikacije znotraj skupin so razvidne iz razpisne dokumentacije:
A) dobava in montaža omrežnih elementov za razširitev SDH,
B) dobava in montaža enosmernega
brezprekinitvenega napajalnega sistema
60A/48V,
C) dobava radijskih postaj.
Ponudnik mora ponuditi skupino v celoti!
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
51,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) dobava in montaža omrežnih elementov za razširitev SDH: 40,000.000 SIT,
B) dobava in montaža brezprekinitvenega
napajalnega
sistema
60A/48V:
4,000.000 SIT,
C) dobava radijskih postaj: 7,000.000
SIT.
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:
Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču,
soba 114, prvo nadstropje, naslednji delovni 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 ponudbe
je 30 dni.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 8. 1999 do 12. ure.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – Oprema za
telekomunikacije”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Navedena mora biti tudi številka
objave v Uradnem listu RS in predmet javnega razpisa.
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(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 27. 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 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.
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: 27. 8. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN): cena, reference, plačilni pogoji, rok dobave,
ustreznost.
Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Ervin Mahorič, tel. 062/22-00-190 in Miljutin Kocbek, tel. 062/22-00-191, do 20. 8.
1999, vsak delovnik od 8. do 11. ure.
Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zdrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.
16., 17.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 55/90
Ob-8064
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov
trg
10,
Ljubljana,
faks
061/317-851.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljen javni razpis
brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava delovnega vozila za Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku, tel. 061/17-29-473.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, na žiro račun št. 50100-601-11581,
ali na naši blagajni na Krekovem trgu 10 (od
8. do 13. ure) - ponudnik mora ob dvigu
razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov,
tel., faks in priimek in ime kontaktne osebe.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 8. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 1999 ob 8. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogodba in ostala razpisna dokumentacija.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: rok za predložitev ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana
Št. 16/99
Ob-8163
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Stari
trg ob Kolpi, 8342 Stari trg ob Kolpi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Stari trg ob Kolpi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup rabljenega gasilskega vozila, ne sme biti starejše od
15 let.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,400.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
marec 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Stanislav Starc, Stari trg 35a, 8342 Stari trg
ob Kolpi, tel.: 068/55-142 oziroma
068/55-121.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT na žiro račun 52110-678-31728.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: na PGD Stari trg ob Kolpi,
Gasilni dom, 8342 Stari trg ob Kolpi.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 8. 1999 ob 12. uri - prostori PGD Stari
trg ob Kolpi, Gasilni dom, 8342 Stari trg ob
Kolpi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
razpisanega roka.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: cene so fiksne in vključujejo davek na dodano vrednost (ostali pogoji plačila razvidni iz razpisne dokumentacije).
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
(opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): (opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
15., 16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo
Stari trg ob Kolpi
Št. 332-04-9/99
Ob-8206
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva
27a,
Ljubljana,
faks
061/178-5579.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava živil za oddelek
za organizirano prehrano po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi blago v celoti po posamični točki specifikacije iz razpisne dokumentacije (točke specifikacije so: I.a.,
I.b., III., IV.a., IV.b.,IV.c., IV.d., IV.e., V.a.,
V.b., VI.a., VI.b., VI.c., VI.č., VII.a., VII.b.,
VII.c., VII.č., VII.d., VII.e., VII.f., VII.g.,
VII.h., VII.i., VII.j., VII.k., VII.l., VII.m.,
VII.n.).
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
116,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 11. 1999, postopno (dnevne, tedenske dobave).
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, kont. oseba Romana Zajc
ali Mojca Gregorič, s pooblastilom za dvig
razpisne
dokumentacije,
faks
061/178-55-79, informacije po tel.
061/178-55-86, Tatjana Kozole, vsak delovni dan od 8.30 do 9.30.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 1999,
vsak delovni dan od 8.30 do 9.30 s pooblastilom za dvig razpisne dokumentacije.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
celotne vrednosti ponudbe, ki jo bo ponudnik predložil naročniku, z veljavnostjo do
vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je
do 3. 12. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (0-65 točk),
2. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ 60 dni),
3. dobavni rok za urgentna naročila (5
točk za dobavni rok v 1 uri, 2 točki za dobavni rok v 2 urah),
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4. mesečno poročanje (poimensko) o finančni realizaciji za posamezne naročnike
(5 točk),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku (0-3 točke).
Pri vrednotenju od 1. do 5. točke se
upošteva vplivnostni faktor 0,4,
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
15. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 18. 10.
1999.
16.
Vlada RS,
Servis skupnih služb vlade
Št. 8113/99/1808
Ob-8210
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, faks 061/174-27-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava preizkusno merilne opreme (MI instrumenti; vse ostale
podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na naslovu naročnika).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
15. 10. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za obratovanje,
soba 407, kont. oseba Sara Ravš.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 30. 7.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 13. 8. 1999
do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C5, prevzemnik Katarina
Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 8. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba 40/IV (nasproti dvigala).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– obrazec “ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani in podpisano,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslovanje ni predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– izjavo o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 9. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (95%),
– plačilni pogoji (5%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Janez Kovačič, tel. 061/174-27-17.
16., 17.
Elektro Slovenija, d.o.o.
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev
Popravek
Št. 1184
Ob-8286
V javnem razpisu za GOI dela in za gradnjo prizidka k Osnovni šoli Helene Puhar za
VDC Kranj, objavljenem v Ur. l. RS, št.
54-55 z dne 9. 7. 1999 (stran 3671,
Ob-6367), se popravi:
6. točko: Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del: oktober 1999, končanje
del 2000.
9. točko: Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 8.
1999 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, sejna soba.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Razveljavitev
Št. 60-2058/99
Ob-8285
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), objavljamo razveljavitev
postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za izgradnjo kanalizacije Žabja vas.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba Jordan Hrvatin, inž., tel.
068/321-514, faks 068/324-115.
2. Predmet: sklep o razveljavitvi postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo kanalizacije Žabja vas,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44-45
z dne 11. 6. 1999, Ob-4967.
3. Razlog za razveljavitev javnega razpisa je prekoračitev plansko zagotovljenih
sredstev naročnika.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Razveljavitev
Ob-8215
Občina Vuzenica razveljavlja javni razpis
za izbiro izvajalca za črpališče, vodovodni
cevovod Vuzenica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.
Razpis razveljavljamo zaradi neprimerljivih ponudb kot posledica napake v razpisni
dokumentaciji.
Občina Vuzenica bo javni razpis za izbiro
izvajalca ponovila.
Občina Vuzenica
Ob-8216
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, uprava Občine Vuzenica, kontaktna oseba Angelca Helbl, tel. 0602/791-0200, faks
0602/791-0201.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev - ponovljen razpis.
3. Kraj izvedbe del: Vuzenica, Sv. Vid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: črpališče, povezovalni cevovod Vuzenica.
Ocenjena vrednost del je 30,000.000
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:
– črpališče;
ocenjena
vrednost
13,000.000 SIT,
– tranzitni cevovod; ocenjena vrednost
17,000.000 SIT.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek avgusta 1999, predvideno dokončanje konec
leta 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z virmanom ali s
položnico na ŽR 51860-630-25960.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 8. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Uprava Občine Vuzenica,
Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 13. uri na Upravi Občine
Vuzenica, Mladinska 1, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
poslovne, tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
reference pri podobnih delih (0,20), ponudbena cena (0,50), garancijski rok
(0,05), fiksnost cen (0,15), dodatne ugodnosti (0,10).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opozorilo: naročnik si pridržuje pravico, da eventuelno določi manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
sredstva. V navedenih primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
17.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen 11. 6. 1999, Ur. l. RS,
št. 44-45.
Občina Vuzenica
Št. 01-4-63/4-99
Ob-8000
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, tel.
062/771-551, faks 062/772-451.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: sedež naročnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija podpritličja za potrebe in namene
hemodialize.
Dela obsegajo: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela.
Ocenjena vrednost: 140,000.000 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 in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega sklopa ali za izvajanje
del iz posameznega sklopa.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ne bodo
sprejemljive.
(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: začetek del
takoj po podpisu pogodbe in zaključek 4
mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, pravna služba, Aleksander Voda, po predhodnem telefonskem dogovoru, tel. 062/771-551,
int. 105.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
23. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT, brezgotovinsko na ŽR št. 52400-603-31317.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 3. 9.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob 9. uri,
na naslovu Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
uprava.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti. Trajanje veljavnosti bančne garancije najmanj 30 dni
po preteku veljavnosti ponudbe.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
na podlagi začasnih mesečnih situacij v skladu s planom izvajanja del ponudnika v višini
50% vrednosti situacije, plačljivo v roku 60
dni po potrditvi situacije in končni obračun v
roku 60 dni po primopredaji.
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: prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni
podjetniki in samostojni obrtniki. Ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (6. 9. 1999).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: cena, fiksnost
cene, plačilni pogoji, rok izvedbe, reference, druge ovrednotene bonitete.
16., 17., 18.
Javni zavod
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj
Št. 18/99
Ob-8012
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, urad za nepremičnine, Verdijeva 6, 6000 Koper; faks:
066/273-214.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: del naselja Marezige.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: predmet javnega naročila je izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja v delu
naselja Marezige; orientacijska vrednost
naročila je 75,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne izvedbe
se ne bodo upoštevale.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka del je oktobra 1999, dokončanje del pa v 4 mesecih po pričetku.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Mestni občini Koper, uradu za okolje in prostor, tajništvo, tel. 066/446-281,
Verdijeva 6, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 27. 8. 1999 do
12. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti osebno ali po pošti do 3. 9. 1999
do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Koper, urad za okolje in
prostor, Verdijeva 6, Koper, sejna soba v
pritličju.
10. 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 5% orientacijske
vrednosti naročila. Trajanje veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe je 30 dni
po datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvajalcu del plačeval z mesečnimi situacijami, na podlagi dejansko izvršenih del.
12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena za izvedbo razpisanih del,
– reference ponudnika na enakih, že
opravljenih delih v preteklih dveh letih,
– krajši rok izvedbe del.
Naročnik želi pridobiti kvalitetnega izvajalca za primerno ceno, ki bo takoj pristopil
k izvedbi del in jih zaključil v razpisanem
roku oziroma še pred tem.
16., 17., 18.
Mestna občina Koper
Št. 18/99
Ob-8014
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, urad za okolje
in prostor, Verdijeva 6, 6000 Koper; faks:
066/273-214.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: vas Hrastovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: predmet javnega naročila je rekonstrukcija in
dozidava “Komunske hiše” v Hrastovljah; orientacijska vrednost naročila je
11,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne izvedbe
se ne bodo upoštevale.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka del je oktober 1999, dokončanje del pa v dveh mesecih po pričetku.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Mestni občini Koper, uradu za okolje in prostor, tajništvo tel. 066/446-281,
Verdijeva 6, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 27. 8. 1999 do
12. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno

predložiti osebno ali po pošti do 3. 9. 1999
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob 11.30
na naslovu: Mestna občina Koper, urad za
okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper, sejna
soba v pritličju.
10. 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 5% orientacijske
vrednosti naročila. Trajanje veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe je 30 dni
po datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvajalcu del plačeval z mesečnimi situacijami, na podlagi dejansko izvršenih del.
12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika se bodo upoštevala po naslednjem vrstnem redu:
– cena za izvedbo razpisanih del,
– reference ponudnika na enakih, že
opravljenih delih v preteklih dveh letih,
– krajši rok izvedbe del.
Naročnik želi pridobiti kvalitetnega izvajalca za primerno ceno, ki bo takoj pristopil
k izvedbi del in jih zaključil v razpisanem
roku oziroma še pred tem.
16., 17., 18.
Mestna občina Koper
Št. 144/99
Ob-8017
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center JPV Vipava, Vojkova ul. 33,
5271 Vipava, tel. 065/16-55-20, faks
065/16-55-225.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vipava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: terapevtski bazen Vipava, ocenjena vrednost del: 100,000.000 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 posameznih
sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
vključena izdelava projekta PID.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnost ponudbe ni sprejemljiva.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Castrum, d.o.o., Cesta 5. maja 5, 5270 Ajdovščina, tel. 065/16-18-20, faks 065/16-18-220.
Kontaktna oseba Milivoj Bratina.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
na
žiro
račun
52010-601-16294, Castrum, d.o.o., Ajdovščina.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 8. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center JPV Vojka, Vojkova
ul. 33, 5271 Vipava, s pripisom “Ponudba
za terapevtski bazen”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 13. uri v prostorih centra
JPV Vipava, Vojkova ul. 33, 5271 Vipava.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti del
z veljavnostjo za čas trajanja veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: skladno z razpisnimi
pogoji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpisek iz sodnega registra, reference, dokazilo o boniteti, ki ni starejše od 30 dni,
ostale zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 23. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– celovitost ponudbe,
– usposobljenost in reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– razmerje posameznih elementov, razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do spremembe obsega del od razpisanih z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva. Za zmanjšani obseg del se sklene ustrezna pogodba. Ponudniki v tem primeru niso upravičeni
do odškodnine.
17., 18.
Castrum, d.o.o., Ajdovščina
Št. 320-32/99
Ob-8022
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/701-721.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja namakalnega sistema Ormož 1. etapa 1. faza - Osluševci.
Ocenjena vrednost znaša 100,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman, ŽR št.
52410-630-20808.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999, do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti del z veljavnostjo 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
75%, rok 15%, garancija 10%.
16., 17., 18.
Občina Ormož
Št. 14/2/35
Ob-8025
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, faks: 061/755-121.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija ceste pod Hruševco s parkirnimi prostori, ocenjena vrednost je
90,000.000 SIT.
(b), (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: objekt se bo
gradil fazno, v letu 1999 in 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vrhnika, oddelek za urejanje prostora
in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Andrej Treven, dipl. inž. gr., tel.
061/755-121.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
račun št. 50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
Ponudbe morajo biti zapečatene z oznako “Ne odpiraj - ponudba za rekonstrukcijo
ceste pod Hruševco s parkirnimi prostori”.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 13. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 3% razpisane vrednosti.
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., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (40%), reference (20%), garancija (20%), kadrovska zasedba na investiciji
(10%), plačilni pogoji (10%). Način uporabe
kriterijev je v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: so na razpolago na Občini Vrhnika,
Tržaška 1, Dragan Alaševič, tel.
061/755-121, vsak delovni dan med 8. in
10. uro.
17., 18.
Občina Vrhnika
Ob-8027
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel:
064/340-410, faks: 064/242-449.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kranj, Stražišče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Izgradnja fekalne kanalizacije premera 30 cm
v skupni dolžini 121 m, izgradnja fekalne kanalizacije premera 40 cm v skupni
dolžini 39 m, izgradnja meteornega kanala premera 30 cm v skupni dolžini
201 m, izgradnja meteornega kanala
premera 40 cm v skupni dolžini 238 m.
Ocenjena vrednost del: 18,000.000
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: za vsa predvidena
dela bo izbran en sam izvajalec.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: oktober - december 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
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no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, razvojno tehnološka služba, tel. 064/340-410. Kontaktna
oseba za tehnična vprašanja: Jože Eržen
u.d.i.g., tel: 064/340-410-28.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 8. 1999.
(c)
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: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 12. uri v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti danega
naročila, z veljavnostjo do 5. 10. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
80% plačila v 30 dneh po izstavitvi situacij,
20% plačila po opravljeni primopredaji del.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) dokazila o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejše od 30 dni,
c) potrdilo APP oziroma davčnega organa, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, ki ni starejše od
30 dni,
d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
obrazec BON 3, za samostojne podjetnike
pa potrjeno davčno napoved za leto 1998,
ki niso starejši od 30 dni.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 8. 1999 do
12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) cena,
b) plačilni pogoji,
c) tehnični pogoji izvedbe,
d) reference.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.
Ob-8030
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel:
064/340-410, faks: 064/242-449.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija kanala št. 67 po postopku relining:
a) kanal premera 60 cm v skupni dolžini 409 m,
b) kanal premera 50 cm v skupni dolžini 803 m.
Ocenjena vrednost del: 70,000.000
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: za vsa predvidena
dela bo izbran en sam izvajalec.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
a) sanacija kanala premera 60 cm v letu
1999,
b) sanacija kanala premera 50 cm v letu
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, razvojno tehnološka služba, tel. 064/340-410. Kontaktna
oseba za tehnična vprašanja: Jože Eržen,
u.d.i., tel: 064/340-410-28.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 8. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 12. uri v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od vrednosti
danega naročila, z veljavnostjo do 15. 10.
1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: rok plačila najmanj 30 dni po izstavitvi
situacij.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) dokazila o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejše od 30 dni,
c) potrdilo APP oziroma davčnega organa, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, ki ni starejše od
30 dni,
d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
obrazec BON 3, za samostojne podjetnike
pa potrjeno davčno napoved za leto 1998,
ki niso starejši od 30 dni.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 8. 1999 do
12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) cena,
b) plačilni pogoji,
c) tehnične karakteristike,
d) pogoji izvedbe,
e) reference.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.
Ob-8032
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
tel. 067/41-361, faks 067/41-284, kontaktna oseba Smajla Ivica, tel. 067/81-745.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica (gradbena dela) z ocenjeno
vrednostjo 20 milijonov SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: dela se bodo izvajala v skladu z
razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
18. oktobra 1999, dokončanje 20. decembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. julija do 6.
avgusta v ZD Ilirska Bistrica.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom na ŽR št. 52210-603-30778.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo predložiti ponudbe do 2. septembra 1999 do
11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. september 1999 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora pri vložitvi ponudbe predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede financiranja in plačil so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: s ponudnikom, ki mu
bo dodeljeno naročilo, bo sklenjena gradbena pogodba z bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti ob upoštevanju še drugih obveznosti,
ki so navedene 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:
zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitev, finančne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpeljevati ponudnik, so navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti do 30. septembra 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 2/99-849
Ob-8035
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje, faks
063/441-356.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zdravstvena postaja
Vojnik, Kerševa 1, Vojnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova fasade na objektu Zdravstvene postaje
Vojnik,
ocenjena
vrednost:
14,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 9. 1999, dokončanje del 15. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje, tel. 063/434-615.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro,
od 26. 7. 1999 do 7. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT, na ŽR št.
50700-603-31892, sklic na številko, davčna številka: 43103375.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje - tajništvo ZD, v zaprti ovojnici z označbo “Ne
odpiraj, javni razpis za obnovitev fasade
ZP Vojnik”, z navedbo številke objave v
Uradnem listu RS.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 1999 ob 8.15 v prostorih uprave
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje, I. nadstropje, desno.
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% od razpisane vrednosti del z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb v
višini 1,400.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
lastnih sredstev in se zavezuje poravnati plačila v skladu s pogodbo. Cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
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 podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji (navodila 7. in 10. čl.).
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od roka za odpiranje ponudb do 15. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril sta določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika kontaktna oseba: Jože
Blazinšek, tel. 063/434-522.
17., 18.
Javni zavod Zdravstveni dom Celje
Št. 2/99-850
Ob-8037
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje, faks
063/441-356.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vila Lah, Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova fasade na objektu Vila Lah in ureditev okolice, ocenjena vrednost: 6,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 9. 1999, dokončanje del 15. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje, tel. 063/434-615.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro,
od 26. 7. 1999 do 7. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT, na ŽR št.
50700-603-31892, sklic na številko, davčna številka: 43103375,
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje - tajništvo ZD,
v zaprti ovojnici z označbo “Ne odpiraj, javni
razpis za obnovitev fasade in ureditve okolja
Vile Lah”, z navedbo številke objave v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 1999 ob 8.15 v prostorih uprave
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje, I. nadstropje, desno.
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% od razpisane vrednosti del z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb v
višini 600.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
lastnih sredstev in se zavezuje poravnati plačila v skladu s pogodbo. Cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
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 podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji (navodila 7. in 10 čl.).
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od roka za odpiranje ponudb do 15. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– rok izvedbe in garancijski roki,
– plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril sta določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba: Jože
Blazinšek, tel. 063/434-522.
17., 18.
Javni zavod Zdravstveni dom Celje

Stran

3848 / Št. 58-59 / 23. 7. 1999

Št. 134/99
Ob-8038
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Goriški muzej, Grajska 1, Kromberk,
5000 Nova Gorica, faks 065/135-98-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Grad Kromberk.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri
ureditvi parkirišča in dovozne poti.
Ocenjena vrednost del je 35,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izvajala v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
avgust 1999, dokončanje del oktober
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Egit,
d.o.o., Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica, kont. oseba: Miro Bizjak, tel.
065/29-109, GSM 041/713-267.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 23. 7.
1999 do 3. 8. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom na ŽR št. 52030-603-30276.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo Goriškega muzeja,
Grajska 1, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 8. 1999 ob 12.30, v Goriškem muzeju,
Grajska 1, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe dostaviti bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe,
veljavno do 15. 10. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plačila bodo podana v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in bančna garancija.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisanimi pogoji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Goriški muzej, p.o., Nova Gorica
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Št. 34406-2/9
Ob-8040
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
Lenart v Slov. gor., tel. 062/727-346, faks
062/727-352.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, naselje Jurovski Dol.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja pločnika z meteorno kanalizacijo in
opornim zidom ob lokalni cesti št.
203-120 Lenart–Jurovski Dol–Malna–
Ploderšnica v Jurovskem Dolu.
Ocenjena
vrednost
del
skupaj:
8,000.000 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 kompletu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 25. 8. 1999–
10. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, sodelavci
za področje gospodarske infrastrukture (Vinko Kramberger, soba 29/II. ali Silvo Slaček, soba 19/I.).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999 do 9. ure
ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. gor., soba 19/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 10. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart v Slov. gor., soba
21/I.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponujenih del, ki mora veljati 45 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno

zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena ob upoštevanju fiksnih cen v času pogodbenega roka (70% delež), reference ponudnika na podobnih delih (20%
delež), plačilni pogoji – več kot 60-dnevni
odlog plačila brez obresti (10% delež).
Točke po posameznem merilu se ponderirajo s spredaj navedenimi deleži.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Lenart
Št. 75/99
Ob-8042
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Maribor, tel. 062/213-772,
faks 062/223-054.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Objekt Trubarjeva
27, Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija in nadzidava kriznega centra
mladih in nadomestna gradnja, gradbena dela, obrtniška dela in instalacijska
dela.
Ocenjena vrednost: 60,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
konec septembra, zaključek del šest mesecev po pričetku del.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem. Materialno tehnična služba tel.
062/2201-358 soba 323 in 327, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 6. 8. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila: virmansko na žiro račun št.
51800-603-33972.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 27. 8. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, tajništvo soba 22 I.
nadst., Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1999 na
naslovu naročnika ob 9. uri v sobi 22 I.
nadst.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, ki mora veljati najmanj do
7. 10. 1999.
11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranje ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika so naslednji:
– ponudbena cena – 60%,
– reference ponudnika – 30%,
– trajanje izvajanja del – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
Center za socialno delo Maribor
Ob-8046
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Tolmin,
d.d.,
Poljubinj
89h,
Tolmin,
tel.
065/181-930, faks 065/81025.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kobarid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija kanalizacije.
Ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: dela se oddajo v
celoti v vrednosti 17,500.000 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 6. september 1999, dokončanja najkasneje 15. decembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Tolmin, d.d., – tajništvo, Poljubinj
89h, Tolmin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati 27. julija 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komunale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripisom za “Kanalizacija Kobarid“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. avgusta 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d., –
tajništvo, Poljubinj 89h, Tolmin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 17. avgusta
1999 ob 12.30 na sedežu podjetja Komunale Tolmin.
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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:
po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo 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:
ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 17. avgustu 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) kvaliteta že opravljenih del pri naročniku,
č) ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– Komunala Tolmin, d.d., – Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/18
19 30 in faks 065/81025,
– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Komunala Tolmin, d.d.
Ob-8047
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Tolmin,
d.d.,
Poljubinj
89h,
Tolmin,
tel.
065/181-930, faks 065/81025.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Bovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija kanalizacije.
Ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: dela se oddajo v
celoti v vrednosti 28,000.000 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 pri-

četek del je 6. september 1999, dokončanja najkasneje 15. decembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Tolmin, d.d., – tajništvo, Poljubinj
89h, Tolmin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati 27. julija 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komunale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripisom za “Kanalizacija Bovec“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 17. avgusta 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d., –
tajništvo, Poljubinj 89h, Tolmin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 17. avgusta
1999 ob 12. uri na sedežu podjetja Komunale Tolmin.
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:
po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo 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:
ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 17. avgustu 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) kvaliteta že opravljenih del pri naročniku,
č) ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– Komunala Tolmin, d.d., – Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/18
19 30 in faks 065/81025,
– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Komunala Tolmin, d.d.
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Št. 46/99
Ob-8048
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka, faks 064/624-122 ali
064/624-193.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: oskrba
Škofje Loke z zemeljskim plinom –
izgradnja MRP in plinovoda 4bar do
MRP.
Ocenjena vrednost skupnih del:
26,000.000 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: predvidena oddaja del
v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: okviren pričetek del september 1999, okviren čas izvedbe 5 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja
Loka, kon. oseba Ana Gregorc – tajništvo,
tel. 064/656-090, faks 064/624-117.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 8. 1999
vsak delovnik med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 25.000 SIT na žiro
račun podjetja Lokainvest, d.o.o., št.
51510-601-11191.
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: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 12.30 na naslovu: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,300.000 SIT (5% od orientacijske
vrednosti del) z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo izvedenih del bo na podlagi izstavljenih in
potrjenih mesečnih situacij v roku 60 dni od
uradnega prejema situacije oziroma v roku,
daljšem od 60 dni, ki ga lahko ponudnik
ponudi – v skladu z razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom skenil pogodbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: – 60 točk,
– reference: – 20 točk,
– plačilni pogoji: – 20 točk,
– garancijski rok: – 5 točk,
– ostale ugodnosti: – 5 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro
je določena v razpisni dokumentaciji.
Morebitne druge inforamcije o naročilu:
Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja
Loka, kont. oseba Milan Marn, univ. dipl.
inž. str., Simon Frelih, str. inž. tel.
064/656-090, faks 064/624-117.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: predhodna objava naročila ni bila objavljena.
17., 18.
Občina Škofja Loka
Št. 00417/99
Ob-8050
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška
37b,
Velenje,
telefaks
063/855-796, tel. 063/856-251.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Pesje pri Velenju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba magistralnega vodovoda Šoštanj–Velenje–odsek od Šoštanja do Pesja – II.
in III. faza.
Ocenjena vrednsot del:
– II. faza – 53,310.000 STI,
– III. faza – 3,560.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del 23. avgust 1999.
Naročnik pričakuje, da bodo dela zaključena najkasneje do 21. oktobra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba
za investicijski inženiring, Koroška 37b, Velenje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. avgusta 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – virmansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. avgust
1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-

nje, d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Koroška 37b, Velenje, prejemnik: Mira Kokot.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. avgust 1999 ob 11. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška
37b, Velenje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna 45 dni po
poteku opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno 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:
kot v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– plačilni pogoji – 15%,
– garancijska doba – 10%,
– reference – potrjene od investitorjev –
15%,
– rok izvedbe – 15%,
– kakovost terminskega plana – 5%
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R-11/99-V, junij 1999).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski inženiring, Koroška 37b, Velenje, Mira Kokot.
17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Ob-8061
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, faks 0608/22-221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Krško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija plazov.
Ocenjena vrednost celote razpisanih del:
31,000.000 SIT; od tega znašajo orientacijske vrednosti po posameznih plazovih:
– plazova Armes: 11,000.000 SIT,
– plaz Gradišček: 8,000.000 SIT,
– plaz Čretež: 12,000.000 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: ponudnik lahko predloži ponudbo za celoto razpisanih del ali pa
za posamezne plazove.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo eno varianto, v skladu s pogoji iz
razpisne dokumentacije.
(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek: takoj
po sklenitvi pogodbe; dokončanje: 31. 12.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Krško, oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
dostaviti najkasneje do 24. 8. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 8. 1999 ob
10.30, na naslovu naročnika v sejni sobi D.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.
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 RS.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo 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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (50%), reference ponudnika
(20%), sposobnost ponudnika, da javno naročilo izvede brez podizvajalcev (20%), dosedanje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ponudnika do naročnika (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Niku
Somraku, tel.0608/22-771, vsak delovni
dan med 7. in 8. uro.
17., 18.
Občina Krško
Št. 288/99
Ob-8062
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. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: prenova osrednjega parkirišča in pešpoti.
Ocenjena vrednost: 21,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja delov ni
predvidena.
(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 in čas izvedbe: 30. 8. 1999,
30. 9. 1999, 30 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo,
8000 Novo mesto.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 8. 1999,
vsak delavnik med 10. in 12. uro, po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 20.000 SIT na ŽR
52100-603-30715 s pripisom “javni razpis
za prenovo parkirišča“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 8. 1999 do 10. 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
- Ne odpiraj“, z navedbo številke Uradnega
lista RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 9. uri v sejni sobi/III, 8000
Novo mesto, Kandijska c. 4.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti z veljavnostjo do podpisa pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni 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:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacijo o naročilu: samo pisna vprašanja do 5. 8. 1999
do 12. ure.
17., 18.
Zdravstveni dom Novo mesto
Ob-8212
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks

061/13-12-327 in Pravna fakulteta, Kongresni trg 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kapiteljska 1, Kopitarjeva 2 in Poljanski nasip 2, vse v Ljubljani.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: razpisana dela, ki so predmet javnega naročila:
dokončanje prenove objektov za Pravno fakulteto:
– izvedba GOI del na Kapiteljski 1,
– dokončanje obrtniško-instalacijskih del
na Kopitarjevi 2 in Poljanskem nasipu 2,
– izvedba GOI del pri zunanji ureditvi,
– izvedba komunalnih priključkov skladno s projektom, ki ga je izdelal LUZ Ljubljana in projekti za komunalne priključke in vsa
ostala dela za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Vsi projekti so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana
dela.
Ocenjena
vrednost
naročila:
1.200,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 15. september 1999; predviden datum zaključka del je 20. september
2000 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Izvajalec mora naročniku omogočiti pričetek opremljanja objekta v juliju 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pooblaščenec investitorja LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nadstropju
v sobi št. 511, med 8. in 12. uro, tel.
061/133-62-52.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo do vključno
9. dne do 12. ure od dneva objave v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 500.000 SIT. Način plačila: na
žiro račun št. 50105-601-11966. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti virman o izvršenem plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
27. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, soba V/511.
Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”.
za Pravno fakulteto GOI-II. Na ovojnici mora
biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 8. 1999 ob 11.
uri v prostorih dekanata Pravne fakultete,
Kongresni trg 12, I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo v višini 60 mio SIT z veljavnostjo
najmanj 95 dni od dneva odpiranja ponudb.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik s soinvestitorjem. Način plačevanja z roki je določen z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da so registrirani za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
– da so zmožni izvesti razpisana dela v
razpisanih rokih,
– da ima dovolj kadrov (najmanj 50 stalno
zaposlenih) in ustrezno tehnološko opremo,
– pozitivno bilančno stanje v zadnjih treh
letih,
– da izpolnjuje vse druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponujena cena,
– dosedanje izkušnje in reference pri izvedbi tovrstnih objektov in rekonstrukcij objektov v zadnjih treh letih,
– rok izvedbe del, ki je ugodnejši od
razpisanega,
– garancijski roki, ki so ugodnejši od razpisanega,
– finančna sposobnost ponudnika (zamik
plačil za več kot 60 dni).
Merila in način določanja teže so točno
razvidna iz razpisnih pogojev investitorja.
Končni kriterij za ugotavljanje najugodnejšega ponudnika bo seštevek točk. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsa tolmačenja in informacije o naročilu lahko dobite pri Janezu Sitarju ali Janezu
Jerebu, vsak dan od 7.30 do 9. ure, od
dneva objave razpisa do vključno 14 dni po
objavi na naslovu: LIZ-inženiring, Vurnikova
2, Ljubljana, tel. 061/133-62-52, faks
061/319-245. Za obvezen ogled objektov,
ki so predmet razpisa, se je treba predhodno dogovoriti.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna najava namere je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.
18.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 629
Ob-8217
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig, faks
061/662-229.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Ig.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
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– preplastitev lokalnih cest: Ig–Podgozd v dolžini 1050 m,
Iška–Iški Vintgar v dolžini 600 m;
– protiprašna zaščita javnih poti: Ig
od h. št. 62 do h. št. 165 v dolžini 230
m, Ig od h. št. 203b do h. št. 202 v
dolžini 40 m;
– protiprašna zaščita pločnikov: Ig od
h. št. 187 do h. št. 200 v dolžini 130 m;
– protiprašna zaščita avtobusnega
obračališča: Podkraj h. št. Tomišelj 46 v
dolžini 50 m.
Ocenjena vrednost znaša 15,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek v septembru 1999, končanje v oktobru 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT s položnico na žiro
račun št. 50101-630-810160, Občina Ig.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 1999 ob 15. uri, Občina Ig, Ig 72,
1292 Ig.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Občina Ig
Ob-8246
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: Šikole-Pragersko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev ceste G1-2/1290 skozi
Šikole.
Ocenjena vrednost del je 46,000.000
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: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 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: 25. 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 Ureditev ceste G1-2/1290 skozi Šikole.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela
se v celoti 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.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ.dipl.inž.grad., Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana, Tržaška 19a.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-8247
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 križišča za Gerečjo vas
in Njiverce na cesti G1-2/1290.
Ocenjena vrednost del je 41,000.000
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: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 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: 25. 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 Ureditev križišča za Gerečjo vas in Njiverce na cesti G1-2/1290.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela
se v celoti 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 nasto-
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pajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana, Tržaška 19a.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-8248
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: Lenart-Gornja Radgona.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste G1-3/315 Lenart-Benedikt.
Ocenjena vrednost del: 26,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 20 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 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 preplastitev ceste G1-3/315 Lenart-Benedikt “ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 8. 1999
od 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 v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. univ. 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-8249
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: Cankova-Kuzma.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste R2-440/1296
Cankova-Kuzma.
Ocenjena vrednost del: 46,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti 1 mesec po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 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 preplastitev ceste R2-440/1296 Cankova-Kuzma “ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 8. 1999
od 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.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. univ. inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
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Ob-8250
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: Rače-Hajdina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste R3-711/9013
Rače-Hajdina.
Ocenjena vrednost del: 35,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti 1 mesec po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 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 preplastitev ceste R3-711/9013 Rače-Hajdina “ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 8. 1999
od 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: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-

no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. univ. 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-8251
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: Velika Reka-Radeče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: modernizacija ceste R3-665 Velika Reka-Velika Preska.
Ocenjena vrednost del: 98,000.000 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: 4 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: 25. 8. 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 modernizacijo ceste R3-665 Velika Reka-Velika Preska.“ - T.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
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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.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje 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
Ob-8252
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: Celje-Šmarjeta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: odprava posledic neurij, plazenja tal in poplav (za obdobje september-november 1998) na cesti G 5/328
Celje-Šmarjeta.
Ocenjena vrednost del: 23,500.000
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. (a) Čas izvedbe: 2 meseca po sklenitvi pogodbe.
7. 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

Št.

58-59 / 23. 7. 1999 / Stran 3855

oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 8. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba za
Odpravo posledic neurij, plazenja tal in poplav
(za obdobje september-november 1998) na
cesti G 5/328 Celje-Šmarjeta.“ - B.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje
Brane Vlaj, univ. dipl. inž. geol. 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. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen 11. 6. 1999 Ur. l. RS, št.
44-45, Ob-4851.
Direkcija RS za ceste

Ob-8253
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: Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: protiprašna zaščita na makadamskih voziščih na področju CP Nova
Gorica.
Ocenjena vrednost del: 15,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 25 dni po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 8. 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 protiprašno zaščito na makadamskih voziščih na področju CP Nova Gorica .“ - S.K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 8. 1999
od 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: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
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pajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Samo
Košič, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
17. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
18.
19. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 5. 1999, Ur. l.
RS, št. 39-40, pod št. Ob-4400.
Direkcija RS za ceste
Ob-8254
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: Renke-Zagorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija brežin na cesti
G2-108/1183 Renke-Zagorje.
Ocenjena vrednost del: 76,800.000
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: 10 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: 23. 8. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za Sanacijo brežin na cesti G2-208/1183
Renke-Zagorje.“ - B.V.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 8. 1999
ob 13. 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.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Brane Vlaj, univ. dipl. inž. geol., 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. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 23. 4. 1999, Ur. l.
RS, št. 28-29, pod št. Ob-2937.
Direkcija RS za ceste
Ob-8256
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: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev križišča na cesti
G1-4/1260 Velenje križišče Šaleška Goriška.
Ocenjena vrednost del: 35,000.000 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: 24. 8. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za Ureditev križišča na cesti
G1-4/1260 Velenje križišče Šaleška - Goriška.“ - J.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 8.
1999 ob 13. 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 Občina Velenje. Naročnik bo plačal opravljena dela v
rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jože
Vengust, inž. grad., Constructa-Inženiring
d.o.o., 3000 Celje (tel. 063/484-363). Rok
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v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 2119
Ob-8294
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, p.1000 Ljubljana; telefaks: 125-93-37, telefon:
1769-200.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): gradbena dela brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Rimska
11.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del; ocenjena vrednost 50,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantna ponudba
oddana kot samostojna ponudba.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 1. 9. 1999 do
30. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, inž. Cveto Pustovrh, soba 033, tel.
1769-200.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 7. 1999 do
9. 8. 1999 vsak delovni dan med 8. in 9.
uro, soba 033, inž. Cveto Pustovrh.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
25.000
SIT,
ŽR
50100-603-40227, sklic na št. 163301,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo predložiti
osebno do 23. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, prevzemnik: Breda Vučković, soba 519/V.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 12.30, sejna soba 522/V,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje rasnosti ponudbe bančna garancija v višini 5,000.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
Izvedbena dela se bodo plačevala na podlagi začasnih in končne situacije, rok plačila
60 dni.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcije ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od roka za oddajo
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podrobnejša merila in načini uporabe le teh so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije o javnem naročilu, interesenti lahko dobijo v času od 27. 7. 1999
do 9. 8. 1999, med 8. in 9. uro, tel.
1769-200, inž. Cveto Pustovrh, soba 033.
17., 18.
Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani

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

Št. 110-1/93

Ob-8240
Popravek
Javni razpis za oddajo del brez omejitev
za dobavo posipnih materialov za posipanje
poledice na glavnih in regionalnih cestah v
Republiki Sloveniji v času zimske službe
1999/2000, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999,
(Ob-5444) se popravi in pravilno glasi:
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki lahko ponudijo dobavo samo enega, dveh, treh ali
vseh štirih sklopov posipnih materialov
in sicer:
1. natrijev klorid (NaCl) granulacije
0-4 mm,
2. natrijev klorid (NaCl) granulacije
0-2 mm,
3. kalcijev klorid (CaCl2): suhi 20% raztopina in 24% raztopina,
4. magnezijev klorid (MgCl2): suhi in
30% raztopina.
17. Merila za dodelitev naročila: merilo
za dodelitev naročila za dobavo:
1. natrijevega klorida (NaCl) granulacije 0-4 mm – najnižja cena,
2. natrijevega klorida (NaCl): granulacije 0-2 mm – najnižja cena,
3. kalcijevega klorida (CaCl2) suhi
20% raztopina in 24% raztopina ali magnezijevega klorida (MgCl2): suhi in 30%
raztopina – najnižja cena.
Poleg NaCl se bo glede na ceno dobavljal še en material - CaCl2 ali MgCl2
in sicer v suhi obliki in/ali v raztopini.
Direkcija RS za ceste
Št. 512/1708-793
Ob-8284
Razveljavitev
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, razveljavljamo postopek oddaje javnega naročila za AKZ dela
na 110 kV stikališču HE Dravograd, ki je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 48 z dne 18. 6.
1999, Ob-5022.
Ponovni javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Razveljavitev
Št. 039-2/99-113
Ob-8059
Naročnik, Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, razveljavlja javni razpis za oddajo storitev fotokopiranja, objavljen v Uradnem listu RS, št.
44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4899.
Upravna enota Ljubljana
Št. 039-2/99-113
Ob-8058
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, faks 061/306-31-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev fotokopiranja za izpostave Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Izvajalce za storitve fotokopiranja bo naročnik izbral ločeno za vsako posamezno izpostavo. Ocenjena skupna vrednost:
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 16 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, kontaktna
oseba Nataša Najman, soba št. 323/III, tajništvo, Ljubljana, tel. 061/306-31-01.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 8. 1999,
vsak delovni dan v času od 11. do 13. ure.
Novi ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT. Ponudnikom, ki se ponovno javljajo na razpis, ni potrebno ob dvigu razpisne dokumentacije predložiti dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT negotovinsko, na
ŽR izvrševanje proračuna, št. ŽR
50100-630-10014, sklic na številko 18
62243-7141998-99.
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: RS, Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, tajništvo, soba 323/III.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za izbiro izvajalca storitev fotokopiranja – Ne odpiraj” in
številko objave v Uradnem listu RS. Ponudbi mora biti priložena disketa z izpolnjeno
tabelo z vsemi zahtevanimi podatki. Disketa
je sestavni del ponudbe. Ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale zahtev javnega razpisa in
razpisne dokumentacije, se bodo štele za
neveljavne.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 10. uri na Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB
7, Ljubljana, velika sejna soba – klet.
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dobljena dela se ne smejo oddati naprej
podizvajalcem in ostalo navedeno v razpisni
dokumentaciji. Računi, ki jih bo izbrani ponudnik izstavljal za izvajanje storitev, morajo
biti skladni z nazivi v spisku storitev, ki so
predmet javnega naročila ter ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb. Vsa dodatna pojasnila lahko
interesenti dobijo na naslovu naročnika,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Kontaktna oseba je Zdenka Marolt, tel.
061/133-84-10.
19., 20.
Upravna enota Ljubljana
Ob-8008
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Koper, d.o.o. -s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
Koper, faks 066/32044.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje programa
čiščenja in vzdrževanja javnih površin
na območju Mestne občine Koper.
Ocenjena vrednost naročila je ca.
60,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: dejavnost snage.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: razni
mestni odloki.
(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: razpisane storitve tvorijo en
sklop.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul. 15.
maja 4, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 11. 8. 1999 za
11.900 SIT (vključen DDV).
(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, navesti davčno številko in če
je davčni zavezanec.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 8. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o. s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
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.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1999 ob
11. uri na naslovu: Komunala Koper, d.o.o.
- s.r.l., sejna soba, Ul. 15. maja 4, Koper.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: veljavnost
najmanj do datuma 20. 9. 1999 (velja za
vse ponudnike); garancija za dobro izvedbo
pogodbenih del (velja samo za izbranega
ponudnika).
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glavni pogoji
plačila se bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z nosilcem ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) registracija podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
b) potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS oziroma obrazec
BON 1 in BON 2 ali BON 3),
(c) razne izjave ponudnika, ki bodo
priložene razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 8. 1999
po 11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in bližina del. obratovalnice oziroma sedeža dejavnosti.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 1.
19., 20.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 403-8/99-1
Ob-8011
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Železna cesta
18, Ljubljana, faks 061/302-534.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskanje, dotiskanje, kuvertiranje in dostava obrazcev in tiskovin, ocenjena vrednost 40,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek naročila 15. 9.
1999, zaključek 15. 4. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Železna cesta 18/II.
projektna pisarna DDV, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 8. 1999,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo interesenta in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50100-630-10014, pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, upravičenec plačila je:
proračun Republike Slovenije, sklic na št.
714199-04-1612. Razpisno dokumentacijo bo mogoče prevzeti z dokazilom o vplačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
23. 8. 1999, do 9. ure. Ponudnik lahko
odda ponudbo priporočeno po pošti, po
kurirski pošti ali osebno na naslov, naveden
pod točko 7a. Ponudnik mora ponudbo oddati zaprto v eni ovojnici, na kateri mora biti
naslov naročnika, oznaka: “Ne odpiraj, ponudba“, oznaka javnega razpisa “DDV - tiskanje2“ in naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Ovojnica mora biti zapečatena in zaprta
tako, da je pri javnem odpiranju možno preveriti, da je ostala zaprta tako, kot je bila
predana.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Železna cesta 18/II, projektna pisarna DDV,
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 23. 8. 1999 ob 9.30, Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Železna cesta 18/II, sejna soba, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, ki mora biti veljavna do
30. 9. 1999.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje opravljati plačila v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 8. 1999,
po zaključku odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– primernost in kakovost obrazcev in tiskovin,
– konkurenčnost cen,
– roki izdelave in odpreme,
– fiksnost cen,
– reference ponudnika.
Teža in način uporabe meril so definirani
v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Rada Hlebec, Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Železna cesta 18/II, projektna pisarna DDV,
Ljubljana, tel. 061/1734-452, faks
061/302-534, e-mail: DDV.Pisarna@gov.si.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 7. 5. 1999.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance, Davčna uprava
St. 2.0.-2719
Ob-8013
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/291-22-27.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova gretja kretnic
na postaji Ljubljana Zalog–Drča. Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana Zalog–Drča.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden čas izvedbe
iz 3. točke je 60 dni.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Sekcija SVTK Ljubljana, Trg OF 7/II, Ljubljana, kontaktna oseba Miroslav Istenič, tel. 061/291-23-36,
faks 061/291-22-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 7. 1999
do 30. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 2.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do
8. ure.

Št.

58-59 / 23. 7. 1999 / Stran 3859

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SŽ, d.d., Sekcija SVTK Ljubljana, Trg OF 7/II.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 9. 8. 1999 ob 9. uri v
prostorih SVTK Ljubljana, Trg OF 7/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti, veljavna 90 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS in navodilih o
izvrševanju proračuna v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– nižja ponudbena cena – 50%,
– boljše reference ponudnika in eventualnih podizvajalcev – 40%,
– krajši rok dokončanja del – 10%.
18. Druge informacije o naročilu: dokumentacija se lahko dvigne v tajništvu Sekcije SVTK Ljubljana, dodatne informacije o
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naročnika, pri Miroslavu Istenič.
19., 20.
Slovenske železnice, d.d.
St. 2.0.-2719
Ob-8014
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, faks 061/291-29-08.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava in postavitev
drogov voznega omrežja na elektrificiranih progah SŽ, d.d.
Ocenjena
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: elektrificirane proge:
Ljubljana–Sežana, Ljubljana–Zidani most.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: pravilnik JŽ - 213 (SJŽ, 14 št.
28/84-20).
(b), (c)

6. Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni posamičnih delov.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemljivost variant.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve
15. 4. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Služba za elektrotehnično dejavnost, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 30. 7. 1999, od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
30.000
SIT,
na
račun
št.
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je treba
oddati do 27. 8. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, soba 205, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 8. 1999 ob 10.
uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: pogoji financiranja predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni določeno.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– popolna skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji (popolna vsebina, vrstni red) –
10%,
– ponudbena cena in plačilni pogoji –
25%,
– reference ponudnika – 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti – 20%,
– morebitne dodatne ugodnosti – 15%.
18. Druge informacije o naročilu: Peter
Rozman, univ. dipl. inž. elek., tel.
061/29-12295 ali GSM 041/789-623,
Franc Snoj, univ. dipl. ek., tel.
061/29-14604.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
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20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 44-45/99,
Ob-4835.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 640-8/1999
Ob-8016
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
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 šolskih otrok na
območju Občine Ormož za šolsko leto
1999/2000,
ocenjena
vrednost
30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Ormož.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja
storitve:
šolsko
leto
1999/2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 8. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti del z veljavnostjo 60 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 30 dni od izstavitve računa.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za prevoz učencev,
ki se vozijo v šolo na razdalji do 4 km –
10%,
– ponudbena cena za prevoz učencev,
ki se vozijo v šolo na razdalji nad 4 km –
60%,
– ponudbena cena za prevoženi km za
prevoze, ki jih naroči naročnik izven razpisanih relacij – 10%,
– starost prevoznih sredstev – 20%.
18., 19., 20.
Občina Ormož
Št. 34001-0021/99
Ob-8018
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, faks 061/818-119.
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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
šoloobveznih otrok za potrebe javnih zavodov v Občini Kamnik za šolsko leto
1999/2000 za naslednje osnovne šole:
a) OŠ Frana Albrehta,
b) OŠ Toma Brejca,
c) OŠ Marije Vere,
d) OŠ Šmartno,
e) OŠ Stranje,
f) OŠ 27. julij.
Ocenjena
vrednost
naročila:
28,500.000 SIT (skupaj za vse šole).
4. Kraj izvedbe: Občina Kamnik.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o prevozih v cestnem prometu.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko prijavi za
opravljanje prevozov za posamezno šolo ali
poda kompletno ponudbo.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999,
dokončanje 25. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kamnik, oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, Kamnik, soba 37/c.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je potrebno dvigniti najkasneje do
30. 7. 1999 do 12. ure z izkazanim potrdilom o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na žiro račun
Občine Kamnik, št. 50140-695-62233.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 8. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno poslati
na naslov Občine Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, na vložišče, soba št. 1. Zapečatene kuverte morajo biti opremljene z naslovom ponudnika in s pripisom: “Ponudba za
prevoze – Ne odpiraj“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje pondub bo 12. 8. 1999 ob 12.
uri v sobi št. 9, v upravni zgradbi Občine
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 100.000
SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: z izbranimi ponudniki bo sklenjena prevozna pogodba za
šolsko leto 1999/2000 z možnostjo podaljšanja.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne tehnične sposobnosti, ki jih mora

izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost, so navedene v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril: so navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen 18. 6. 1999 pod št.
48/99.
Občina Kamnik
Št. 9906
Ob-8019
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, Šoštanj, faks
063/4203-485.
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 postavitev informacijskega sistema
za upravljanje z dokumenti in arhiviranje, instalacija in nastavitve sistema,
svetovanje in vzdrževanje sistema ter šolanje za skrbnike in uporabnike.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
6,000.000 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 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: september
1999, zaključek: oktober 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar 18, 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 27. 7. 1999
do 13. 8. 1999 v času od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v vrednosti 10.000
SIT nakažite na ŽR TE Šoštanj, št.
52800-601-24048, sklic na številko 00
610-9906. DDV je zajet v ceno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 8. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoektrarna Šoštanj,
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d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, Šoštanj,
soba št. 1.21, komerciala, prevzemnik Jana Gorčan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 12. uri v TE Šoštanj, sejna
soba v pritličju.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 7. 1999
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
delež

– cena in plačilni pogoji
– reference
– vzdrževanje
– rok izvedbe
Skupaj

45%
20%
25%
10%
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 Andreju Novaku,
univ.
dipl.
inž.
rač.,
tel.
+386(0)63 4203 217,
faks
+386(0)63 4203 485.
19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 512/1708-799
Ob-8020
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, faks 062/30 05
685.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AKZ dela na 110 kV
stikališču HE Dravograd.
Ocenjena vrednost naročila znaša
8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Maribor, stikališče HE Dravograd.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti. Delne ponudbe niso možne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni pričetek del
takoj po veljavnosti pogodbe. Rok zaključka del je oktober 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba 005.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. 7. 1999
do 30. 7. 1999 med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970 (vključno z DDV).
Za ponudnike, ki so podali ponudbe po
prvem (razveljavljenem) razpisu, je razpisna
dokumentacija brezplačna.
Na dokazilu o vplačilu mora biti navedena davčna številka firme, ki dviguje razpisno
dokumentacijo.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 8. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 10%
ponudbene vrednosti, veljavnost 90 dni.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 55 točk,
– reference – 25 točk,
– garancija – 7 točk,
– kontrola kvalitete – 13 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Horst Helbl, tel. 062/30 05 210, od 28. 7. 1999 do
30. 7. 1999 med 8. in 10. uro.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 18. 6. 1999 v Ur. l.
RS, št. 48, Ob-5022.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-8021
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Komunalna
direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, faks
062/226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: svetovanje in strokovni
nadzor v zvezi izgradnje glavnega kanalizacijskega zbiralnika z objekti na odseku črpališče Melje-Svila-Centralna čistilna naprava Maribor, ki obsega predvsem:
– svetovanje investitorju med gradnjo,
– strokovni nadzor nad izvajanjem del po
določbah ZGO,
– opravljanja poslov zastopnika investitorja v skladu z načeli FIDIC in z nalogami
določil pogodbe FIDIC Conditions of Contract for Design - Build and Turnkey (FIDIC
Orange Book - First Edition 1995),
– opravljanje vsebinskega finančnega
nadzora in priprava poročil v angleščini in
slovenščini, v skladu z zahtevami Evropske
komisije, Phare Decentralised Implementation System (EC DIS, September 1997),

orientacijska
vrednost
del
znaša
35,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Trasa med Črpališčem
Melje - tovarno Svila - naseljem Zrkovci in
Dogoše - Centralno čistilno napravo Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: strokovni nadzor nad izvajanjem
del med gradnjo glavnega kanalizacijskega
zbiralnika z objekti po določbah zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, št.
29/86, Ur. l. RS, št. 59/96). Ponudniki
morajo predložiti imena in strokovne kvalifikacije odgovornih oseb za izvedbo javnega
naročila.
(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor, in sicer v tajništvu komunalne direkcije, soba 108, tel.
062/2201-413 ali pri ga. Juratič, soba
106, tel. 062/2201-415.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od vključno 26. 7.
do vključno 29. 7. 1999, med 8. in 12. uro
dopoldne.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dodatne informacije so na
voljo pri vodji projekta Danilu Šalamonu, tel.
061/2201-419, faks 062/224-815, in sicer za informacije po telefonu 3. 8. in 4. 8.
1999 med 8. in 10. uro dopoldne. Na pisna
vprašanja bo odgovorjeno najkasneje do
5. 8. 1999.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe je 23. 8. 1999 do 11. ure dopoldne
po lokalnem času.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija - za Danila Šalamona, Slovenska 40, 2000 Maribor.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj, ponudba za svetovanje in
strokovni nadzor v zvezi izgradnje glavnega
kanalizacijskega zbiralnika Maribor”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 25. 8. 1999, ob 10. uri po lokalnem
času v Komunalni direkciji, Slovenska 40,
Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje. Upoštevane bodo le tiste popolne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, ki bodo oddane pravočasno. Nepravočasno oddane ponudbe bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,5% od ponudbene cene, ki mora
veljati 91 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji za sodelovanje na razpisu:
– da ponudi vsa dela v celoti oziroma
kompletnost ponudbe;
– strokovna usposobljenost ponudnika in
njegovih podizvajalcev;
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– sposobnost poslovanja v slovenščini
in angleščini.
14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference podjetja in zaposlenih pri izvajanju podobnih del;
– strokovna usposobljenost izvajalca in
njegovih podizvajalcev;
– cena.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere najcenejše ponudbe ali da pogodbe iz
tega razpisa sploh ne sklene.
18. Druge informacije o naročilu: o izboru bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem odpiranju
ponudb.
19., 20.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Št. 496/99
Ob-8023
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Divača, Kraška cesta 32,
6215 Divača, faks 067/37-700-20.
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 šolskem letu 1999/2000 v Občini Divača. Podrobnejši opis storitve (po relacijah) je v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
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 to
dejavnost registrirani prevozniki z licenco
za prevoz oseb v cestnem prometu.
(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 (Uradni
list RS, št. 33/97), odredba o spremembah
in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije
(Uradni list RS, št. 63/97) in navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 73/97).
(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: ponudnik mora prevzeti izvedbo celotne storitve - opravljanje prevozov na vseh navedenih relacijah v razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: vse šolske dni v šol-
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skem letu 1999/2000, s pričetkom 1. 9.
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Divača, občinska uprava, Kraška cesta
32, 6215 Divača, Tatjana Cerkvenik, tel.
067/37-700.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 8. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51420-630-90051,
s pripisom za razpisno dokumentacijo - prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
16. 8. 1999, do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba se odda v sprejemni pisarni Občine Divača, naslov: Občina Divača, Kraška c. 32, 6215 Divača.
Ovojnica mora biti opremljena v skladu z
določili 27. člena zakona o javnih naročilih.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 17. 8.
1999, ob 12. uri v prostorih Občine Divača, Kraška cesta 32.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe,
plačljiva na prvi poziv, v višini 0,5% od vrednosti javnega razpisa, veljavna do 31. 8.
1999, t.j. garancija na obrazcu 1, ki je sestavni del navodil o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97).
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: minimalni rok plačila je 30 dni po prejetem računu.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kolikor zagotavlja ponudnik izvedbo del s podizvajalci, mora
predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upoštevajo se merila, navedena v razpisni dokumentaciji (cene v tarifni lestvici in cena
dostavnega kilometra, število obračunanih
dni na mesec, roki plačila, reference pri
prevozu otrok v šolo, druge ugodnosti).
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 8. 1999.
19., 20.
Občina Divača
Št. 1/99
Ob-8024
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, 068/78-450.

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 Mirna Peč za šolsko leto
1999/2000 za Osnovno šolo Mirna Peč;
ocenjena vrednost: 8,800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Mirna
Peč.
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, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98
in 7/99 - odločba US), zakon o prevoznih
pogodbah v cestnem prometu (Uradni list
SFRJ, št. 2/74) 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 predložijo
ponudbe le za vse linije, ki so predmet tega
razpisa.
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: od 1. 9. 1999 do
24. 6. 2000 oziroma do konca pouka v
šolskem letu, vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 1999/2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 1999 do
10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 8. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mirna Peč, Trg 2,
8216 Mirna Peč.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 8. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.
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: ponudbo 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.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ni posebnih zahtev (v skladu s prejšnjo točko): neblokiran žiro račun v preteklih 6-ih
mesecih, ustrezna osnovna sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (10%), reference za izvajanje tovrstnih prevozov
(20%). Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
18., 19., 20.
Občinska volilna komisija Mirna Peč
Ob-8028
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, faks:
062/307-661.
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 z gradbeno mehanizacijo: vgrajevanje odpadkov, kompaktiranje, nakladanje materialov, prevozi ter ostale storitve z gradbeno mehanizacijo.
4. Kraj izvedbe: odlagališča komunalnih
odpadkov Pobrežje, odlagališče posebnih
odpadkov Metava ter ostala delovišča.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
Predmet naročila so storitve s sledečo
gradbeno mehanizacijo:
– kompaktor: vgrajevanje in kompaktiranje komunalnih odpadkov,
– buldožer: vgrajevanje odpadkov,
spremljajoča dela,
– nakladalec - rovokopač: vgrajevanje
odpadkov, nakladanje, vzdrževalna dela,
– gradbena mehanizacija - splošno: občasno izvajanje storitev s posameznimi gradbenimi stroji in vozili.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo ločeno vsako od storitev, navedenih v 5. točki.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitev se odda za obdobje enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na naslovu Javno podjetje Snaga, d.o.o., Nasipna
ul. 64, 2000 Maribor, v tajništvu podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti do 5. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 3.000 SIT, ki jih ponudnik vplača na žiro račun 51800-601-18972
z oznako “Razpisna dokumentacija - gradbena mehanizacija”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati do 12. 8. 1999 do 13. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo izvršeno 16. 8.
1999 ob 10. uri na sedežu naročnika.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je 60
dni od izdaje računa oziroma situacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki
bo sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– dokazilo o registraciji, staro največ 6
mesecev, za samostojne podjetnike priglasitev pri pristojnem davčnem organu.
– kopija odločbe o opravljanju dejavnosti, stara največ 3 mesece, z izjavo ponudnika, da v odločbi ni sprememb, za samostojne podjetnike obrtno dovoljenje.
– potrdilo o plačanih davkih, staro največ 1 mesec, za samostojne podjetnike potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– potrdilo, da ponudnik ni v stečaju, staro največ 1 mesec.
– Bonitetni obrazci: Bon 1 in Bon 2 ali
Bon 3, za samostojne podjetnike potrjeno
davčno napoved za zadnje davčno obdobje.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudbo lahko ponudnik umakne do 3 dni pred iztekom
roka za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za ocenjevanje ponudb so podana v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ostale
informacije o naročilu so zajete v razpisni
dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: javno naročilo je s tem javnim razpisom
objavljeno prvič.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor
Št. 64-6/99-1604
Ob-8029
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, tel. 069/84-90-40, faks
069/81-610.
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
šoloobveznih otrok v Občini Ljutomer za
šolsko leto 1999/2000.
Orientacijska vrednost celotnega naročila znaša 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Ljutomer.
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 z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in
7/99 - odločba ustavnega sodišča), zakon
o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
(Ur. l. SFRJ, št. 2/74) 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 podajo ponudbe za prevoze za posamezne ali za vse
šole oziroma relacije, navedene v razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko v
okviru razpisnih pogojev ponudi variantne
predloge organizacije prevozov za posamezno razpisno postavko.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
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 Ljutomer, odsek za družbene dejavnosti, Vrazova 1, Ljutomer, kontaktna oseba je
Lovrec Suzana, tel. 069/84-90-62.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko prevzamejo proti potrdilu o
plačilu v višini 5.000 SIT na odseku za družbene dejavnosti, soba št. 213, ŽR št.
51930-695-79045.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, odsek za
družbene dejavnosti, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 8. 1999 ob 12. uri v veliki sejni sobi
Občine Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer (III. 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 10% skupne orientacijske vrednosti ponujene storitve, navedene v ponudbi. Rok
trajanja garancije je enak roku veljavnosti
ponudbe, t.j. 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. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudbo lahko predložijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisne
dejavnosti.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Občina Ljutomer

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 2. 8. 1999
(po 8.30).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: razvidne iz razpisne dokumentacije.
19., 20.
Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, Celje

Št. 48/99
Ob-8031
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
tel. 063/481-173, faks 063/481-300.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): naročnik odda javno naročilo s predhodnim zbiranjem ponudb.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strojna in ročna zemeljska dela pri arheoloških zaščitnih izkopavanjih na zahodnem priljučku avtoceste v Medlogu pri Celju. Orientacijska
vrednost naročila je 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Medlog pri Celju.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
razpisna dokumentacija je brezplačna.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del 15. 8.
1999, zaključek 30. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 7. do
30. 7. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 8. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje, Glavni trg 1, Celje. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri je naslov naročnika in oznaka “ne odpiraj”, št. objave v Ur. l. RS ter navedba
predmeta naročila.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 1999 ob 10. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z navodili
o izvrševanju proračuna.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Št. 414-05-02/99
Ob-8054
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Miklavž na Dravskem polju,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju,
faks
062/696-08-28,
tel.
062/696-08-20.
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 strokovnih
podlag za poselitev na območju Občine
Miklavž na Dravskem polju.
Vrednost ca. 7 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Miklavž.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravljajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje po
69. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, podrobnejša navodila so v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo oddajamo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: zahteve naročnika
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svojo varianto: zahteve naročnika so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: predvidoma 5 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad
izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
občinska uprava; ponudniki morajo obvezno predati naročniku izvod virmana oziroma
položnice kot dokazilo o plačilu vplačanih
stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petnajst dni od
dneva objave razpisa, vsak delovni dan, od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko ali s položnico na ŽR št.
51800-630-000-0026107, s pripisom
“RD-PLAN”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 8. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, občinska uprava (tajništvo), Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj,
ponudba strokovne podlage”, na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 12. uri v prostorih Občine
Miklavž na Dravskem polju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
brezpogojno vplačljivo na prvi poziv, v višini
10% od razpisane vrednosti del, kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom.
Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 50 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
13. Glavni pogoji glede načina financiranja in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: najmanj 30 dni od dneva potrditve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora prevzeti delo
sam, brez podizvajalcev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo priložiti ustrezna
dokazila in izjave o izpolnjevanju pogojev iz
te točke v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka
za predajo ponudb naročniku ponudniki ne
morejo več umakniti ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila,teža in
način uporabe: reference, cena, usposobljenost ponudnika, rok dokončanja del. Teža in način uporabe meril sta določena v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik se ne obvezuje, da bi sprejel
najnižjo ali katero koli ponudbo.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bilo objave, prva objava tega javnega naročila.
20.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 496/99
Ob-8160
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Divača, Kraška cesta 32,
6215 Divača, faks št. 067/37-700-20.
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 šolskem letu 1999/2000 v Občini Divača. Podrobnejši opis storitve (po relacijah) je v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
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5. (a)Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami razervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za to dejavnost registrirani prevozniki z licenco za prevoz oseb 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 obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97) in navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).
(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 storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora prevzeti izvedbo celotne storitve - opravljanje prevozov na vseh navedenih relacijah v razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: vse šolske dni v šolskem letu 1999/2000 s pričetkom 1. 9.
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Divača, občinska uprava, Kraška cesta
32, 6215 Divača, Tatjana Cerkvenik, tel.
067/37-700.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 8. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št.
51420-630-90051, s pripisom, “za razpisno dokumentacijo - prevozi.”
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
16. 8. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba se odda v sprejemni pisarni Občine Divača, naslov: Občina Divača, Kraška c. 32, 6215 Divača.
Ovojnica mora biti opremljena v skladu z
določili 27. člena zakona o javnih naročilih.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 17. 8.
1999 ob 12. uri v prostorih Občine Divača,
Kraška cesta 32.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe, plačljiva na prvi poziv, v višini 0,5%
od vrednosti javnega razpisa, veljavna do
31. 8. 1999, t.j. garancijo na obrazcu 1, ki
je sestavni del navodil o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
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izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: minimalni rok plačila je 30 dni po prejetem računu.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kolikor zagotavlja ponudnik izvedbo del s podizvajalci, mora
predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik bo moral predložiti dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upoštevajo se merila, navedena v razpisni dokumentaciji (cene v tarifni lestvici in cena
dostavnega kilometra, število obračunanih
dni na mesec, roki plačila, reference pri
prevozu otrok v šolo, druge ugodnosti).
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 8. 1999.
19., 20.
Občina Divača
Št. 414-10-07/99
Ob-8161
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Semič, Semič 14, 8333 Semič, tel./faks 068/67-083, 67-098).
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 rednih prevozov učencev Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič.
Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT (6,000.000 SIT za šolsko
leto).
Relacije prevozov:
I. dovozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Semič - Črmošnjice
(6.55) - Vrčice (6.57) - Gaber (7.01) - Kot
pri Semiču (7.06) - Starihov Vrh (7.10) Lipovec (7.12) - Semič (7.14); 23 km,
– relacija št. 2: Črešnjevec (6.45) - Krvavčji Vrh /gasilski dom/ (6.50) - Gradnik
(6.55) - Osojnik (7.03) - Maline križišče
(7.08) - Osojnik (7.13) - Štrekljevec (7.15) Vrtača (7.20) - Semič (7.22); 18 km,
– relacija št. 3: Semič - Stranska vas
/do Ovnovih/ (7.30) - Vinji Vrh (7.35) - Semič (7.45); 10 km,
II. razvozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Semič (13.10) - Stranska vas /do Ovnovih/ (13.20) - Črešnjevec
(13.25) - Krvavčji Vrh /gasilski dom/
(13.30) - Gradnik (13.35) - Osojnik (13.43)
- Maline odcep (13.50) - Štrekljevec
(14.00); 23 km,
– relacija št. 2: Semič (13.05) - železniška postaja (13.09) - Gaber (13.15) - Vrčice (13.18) – Srednja vas (13.21) - Črmošnjice (13.23) - Semič; 24 km,
III. dovoz s kombijem:
– železniška postaja (7.15) - Sadinja vas
- Trebnji Vrh - Vavpča vas - Semič; 8 km.

4. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevozov v Občini Semič.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za specifični poklic: prevoze na razpisanih relacijah lahko opravljajo
za dejavnost registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega organa za prevoz oseb,
s svojimi ali najetimi vozili, ki morajo biti
opremljeni za prevoze učencev in ustrezno
licenco za opravljanje prevozov potnikov v
cestnem prometu.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), zakon
o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98), zakon o
varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št.
30/98), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96
in 23/96).
c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko kandidirajo
samo za del storitev in sicer za storitev prevozov z avtobusom v celoti ali prevozi s
kombijem.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: v dneh, ko poteka
pouk, v času od 1. 9. 1999 do 30. 6. 2002.
9. a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Semič, Semič 14, 8333 Semič.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 13. 8. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko plačajo na blagajni občine ali z virmanom na ŽR občine št.
52110-630-40318, sklic 01 414-10-07.
10. a) Datum, ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 8. 1999 do 11.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj ponudba za šolske prevoze“ in številko objave javnega razpisa.
Na kuverti mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Semič, Semič 14, 8333 Semič.
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 mora biti
v veljavi 60 dni po izteku razpisanega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila v roku
najmanj 30 dni po preteku meseca, za katerega se storitve zaračunavajo. Ostali pogoji
so razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: pogodba o opravljanju
storitev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 40%,
– reference pri izvajanju prevozov in dosedanje izkušnje 40%,
– druge ugodnosti ponudnika 20%.
18. Druge informacije o naročilu: ponudba mora veljati do 31. 10. 1999.
19., 20.
Občina Semič
Št. 471-00-14/99
Ob-8174
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za finance - Urad RS za
nadzor prirejanja iger na srečo, Slovenska
54, 1000 Ljubljana; faks 061/319-741.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge in sicer:
A) Zasnovo, izdelavo, implementacijo in vzdrževanje programske rešitve
on-line nadzornega sistema igralnih avtomatov zunaj igralnic v informacijskem
središču nadzornega urada.
B) Zasnovo, izdelavo, implementacijo in vzdrževanje rešitve dostopa in prenosa podatkov s heterogenih sistemov
prirediteljev do informacijskega središča nadzornega urada in enovitega sistema javljanj alarmnih sporočil v informacijsko središče nadzornega urada.
C) Zasnovo, izdelavo in vzdrževanje
učinkovitega sistema za zagotavljanje
integritete in dostopnosti podatkov na
heterogenih sistemih prirediteljev.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
32,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o igrah na srečo (Ur. l. RS,
št. 27/95), pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Ur. l. RS, št. 53/96,
40/97, 62/97), odločbe ustavnega sodišča
(odl. US 67/97, 56/98, 80/98), sklep
ustavnega sodišča (U-I-42/99).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
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za del storitev: ponudba mora vključevati
vse tri razpisane naloge.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba posamezne naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja naloge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe,
dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za finance - Urad RS za nadzor
prirejanja iger na srečo, Slovenska 54,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Simona
Poljanšek, tel. 061/ 313-517.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 10. 9. 1999 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 50.000 SIT, žiro račun:
50100-630-10014, sklicevanje na številko 1816110-7141998-1999.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 9. 1999 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za finance - Urad
RS za nadzor prirejanja iger na srečo, Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 1999 ob 12. uri, na Uradu RS za
nadzor prirejanja iger na srečo, Slovenska
54, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,600,000 SIT z veljavnostjo vsaj 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.
13. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo pod točko 3. v
celoti financira naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalci ali skupno (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja. V pogodbi o skupnem nastopanju morajo izvajalci določiti neomejeno solidarno odgovornost ponudnikov, ki
nastopajo v skupnem nastopanju. Ponudnik
ima lahko nominirane podizvajalce, ki jih
navede v ponudbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji navesti dokaze, da bo imel za izvedbo tega
naročila proste finančne, kadrovske in tehnične kapacitete.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 9. 1999
po 11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpolni-

tev funkcionalnih zahtev sistema, obseg in
kvaliteta, enostavnost, prilagodljivost, razširljivost, odprtost, primernost, kompletnost,
dokumentiranost, šolanje, podpora, vzdrževanje, cena, rok. Teža in način uporabe meril sta navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu najpozneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Urad RS za nadzor
iger na srečo
Št. 99
Ob-8177
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota, tel. 062/656-636, faks
062/656-554.
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 Kungota in
podružnični šoli Svečina in Sp. Kungota
v šolskem letu 1999/2000.
Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na območju šolskega
okoliša OŠ Kungota - skladno z razpisno
dokumentacijo.
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 izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje storitve
prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje
tovrstne dejavnosti.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bomo upoštevali.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja
storitve:
šolsko
leto
1999/2000, začetek 1. 9. 1999 in zaključek 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kungota, služba za družbene dejavnosti, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, kontaktna oseba Trobas Marjana, tel.
062/659-10-20.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do preteka 10 delovnih dni od te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računovodstvu Občine Kungota v višini 5.000
SIT.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje 20. dan po objavi do
11.30.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, s pripisom:
“Ponudba za izvajanje šolskih prevozov Ne odpiraj!“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. dan po objavi ob
12. uri, na naslovu naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
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: 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 od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije v
zvezi s ponudbo pri Trobas Marjani, tel.
062/656-636.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20.
Občina Kungota
Ob-8178
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, faks 068/81-409.
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 osnovnih šol v Občini Šentjernej za šolsko leto 1999/2000.
Ocenjena vrednost naročila: 5,500.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje šolskih okolišev:
– Osnovna šola Šentjernej,
– Podružnica šola Orehovica.
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 izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje storitev
prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje
tovrstne dejavnosti.
(b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja
storitve:
šolsko
leto
1999/2000, začetek 1. 9. 1999 in zaključek 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šentjernej, oddelek za družbene de-
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javnosti, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Milan Jakše, inž., tel.
068/373-13-14.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do preteka 5 delovnih dni od objave, vsak delovni dan med
8. in 13. uro.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje 10. dan po objavi do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo takoj naslednji dan po
oddaji ponudb, ob 12. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.
12.
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., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji in reference ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko dobite po telefonu 068/373-13-14 (Milan Jakše, inž.).
19., 20.
Občina Šentjernej
Ob-8181
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona/faksa: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče, telefon/faks:
061/789-238.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev - ponovitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče s podružničnimi šolami
Karlovica, Rob in Turjak za šolsko leto
1999/2000. Ocenjena vrednost naročila
je 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Velike
Lašče.
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.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 27/97),
odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 33/97), zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96), zakon o varnosti cestnega
prometa (Ur. l. RS, št. 30/98).
(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 za eno relacijo, za
več oziroma za vse razpisane relacije.
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 razpisne 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 razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Velike Lašče, Velike Lašče 15, ob predložitvi dokazila o
plačilu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave razpisa do vključno 2. avgusta 1999
do 12. ure.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene do vključno
5. avgusta 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj Ponudba za šolske prevoze 1999/2000“ 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 5. avgusta 1999
ob 13. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče.
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. čl. ZJN): v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
19.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen 28. 6.1999 pod št.
5478, objava o izidu pa 23. 7. 1999.
Občina Velike Lašče

Ob-8211
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah, faks
063/821-133.
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 za potrebe
učencev Osnovne šole Šmarje pri Jelšah za šolska leta 1999/2000,
2000/2001 in 2001/2002.
Ocenjena vrednost naročila znaša
13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Šmarje pri Jelšah.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-

čen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili z licenco za prevoz potnikov v
cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno sestaviti
za vse relacije skupaj ali za posamezne relacije. Ponujena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej. Razpisane so naslednje relacije:

Relacija

1. Grobelno–Šentvid–Šmarje
2. Sveti Štefan–Šmarje
3. Vršna vas–Zibika–Šmarje
4. Gabernik–Sladka Gora–Šmarje
5. Hajnsko–Kristan vrh–Šmarje
6. Stranje–Šmarje
7. Šmarje–Rogaška Slatina
8. Šmarje–Šentvid–Grobelno–Šmarje
9. Šmarje–Mestinje–Kristan vrh–
Hajnsko–Zibika–Šmarje
10. Šmarje–Sveti Štefan–Šmarje
11. Šmarje–Rog. Slatina–Šmarje
12. Šmarje–Sladka Gora–
Gabernik–Šmarje
13. Šmarje–Grobelno–Šmarje
14. Šmarje–Mestinje–Kristan vrh–
Hajnsko–Zibika–Šmarje
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8.
9. (a)
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. avgusta 1999 do 12. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do petka, 13. avgusta 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
oddelek za družbene dejavnosti, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah, s pripisom: “Ponudba za izvajanje šolskih prevozov – ne
odpiraj!“
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek, 13. avgusta ob 10. uri v sejni sobi
Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Šmarje pri Jelšah.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

Okvirni čas
odhoda

Število
kilometrov

6.50
6.55
6.50
6.50
7.00
7.25
7.35
12.30

16
26
26
28
20
10
12
16

12.50
13.20
13.00

26
26
24

13.30
13.50

22
16

14.00

26

čila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo.
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:
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):
– kvaliteta vozil – 40 točk,
– nižja ali enaka cena naročila – 30 točk,
– fiksnost cen in plačilni pogoji – 20 točk,
– reference ponudnika – 20 točk.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s ponudbo pri Zlatki Pilko, tel.
063/821-220 ali 821-038.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 110-1/98
Ob-8219
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
faks 061/136 97 46.
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 Vučja vas–Beltinci,
izdelava projekta obnove regionalne ceste 1/230 na odseku med Vučjo vasjo
in Ljutomerom.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas–Beltinci.
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: projekti (že revidirani) morajo biti izdelani v treh mesecih po
podpisu pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe.
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, Ljubljana, soba št.
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 061/178 8439, faks 061/178 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 5.000 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, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 8. 1999 do 9.30.
(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 Vučja vas–Beltinci; izdelava projekta obnove regionalne ceste R1/230 na
odseku med Vučjo vasjo in Ljutomerom“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 270.000 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 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: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteto, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovsko sestavo 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.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 11. 6. 1999 pod
Ob-4978.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji
Št. 110-1/98
Ob-8220
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
faks 061/136 27 73.
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 in glavnih pregledov objektov AC v letu 1999.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: objekti na AC.
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: SODOC.
(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.
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(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za izvedbo pregledov je 30. 11. 1999, zapisniki pregledov
pa morajo biti oddani do 24. 12. 1999.
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, Ljubljana, soba št.
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 061/178 8439, faks 061/178 8332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 26. 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, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 8. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo rednih in glavnih pregledov objektov AC v letu 1999“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 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 resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 420.000 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 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: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteto, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovsko sestavo 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 Aleš Berkopec,
dipl. inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,

Ljubljana, Tržaška 19a, tel. 061/136 97
48, faks 061/136 97 16.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 11. 6. 1999 pod
Ob-4980.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji
Št. 110-1/98
Ob-8221
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
faks 061/136 97 46.
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 storitev pridobivanja objektov in razreševanje problematike rušencev za potrebe gradnje
zahodne obvoznice Maribor–II. etapa –
od Erjavčeve do Ceste Proletarskih brigad.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
17,220.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: 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: ponudnik mora končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 7
mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije. Za razreševanje celotne problematike
pridobivanja nepremičnin pa je rok 9 mesecev po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba št.
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 061/178 8439, faks 061/178 8332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 26. 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, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 8. 1999 do 9.30.
(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
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za opravljanje storitev pridobivanja objektov
in razreševanje problematike rušencev za
potrebe gradnje zahodne obvoznice Maribor – II. etapa – od Erjavčeve do Ceste
Proletarskih brigad“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 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 resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 516.000 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 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: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteto, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovsko sestavo 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 Irena Šalamun,
dipl. inž. Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ulica talcev 24, Maribor, tel. 062/224-559,
faks 062/224-549.
19. 20.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji
Ob-8214
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana; faks
061/142-37-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava poročila o vplivih na okolje plinsko parne tehnologije
proizvodnje električne in toplotne energije. Orientacijska vrednost naročila:
13.000.000 SIT.
4.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami razervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti usposobljen za izdelavo celovitih poročil o vplivih na okolje.
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b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navodilo o
metodologiji za izdelavo poročila o vplivih
na okolje (Ur. l. RS, št. 70/96).
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora predložiti dokaze o pooblastilih
Ministrstva za okolje in prostor.
6.
7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka ali
dokončanja storitve: pričetek izvedbe takoj
po podpisu pogodbe, pričakovani rok za
izvedbo del je od 3 - 5 mesecev po podpisu
pogodbe.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, tajništvo razvojnega
sektorja, soba št. 110.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije od 26. 7. 1999 do 30. 7.
1999 od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponudnik nakaže 40.000 SIT na ŽR TE-TOL,
št. 50103-601-16504.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predložiti ponudbo najkasneje do 30. 8. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana,
tajništvo razvojnega sektorja, soba št. 110.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 11. uri v veliki sejni sobi
TE-TOL.
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% razpisane vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo plačeval račune v 45 dneh od izdaje.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lahko zamenja ali odstopi od ponudbe do
30. 8. 1999 do 12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena in
druga merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: informacije o naročilu prejme ponudnik pri Martinu Pavlinu.
19., 20.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-8243
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava in dobava var-

nostnih ograj za potrebe interventne zamenjave in za druge potrebe na državnih cestah v Republiki Sloveniji - ugotavljanje sposobnosti.
Ocenjena vrednost: 70,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
priložiti dokumente in izpolniti obrazce,
zahtevane 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: 12 mesecev po dnevu
sklepa o priznanju sposobnosti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 061/178-80-36.
(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: 23. 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 ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in dobavo varnostnih ograj“
A.M. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 1999 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
12. 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.
13. 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.
14. 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
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obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10.)
15. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
16. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti in pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, so:
– varnostna ograja mora biti izdelana v
skladu s tehničnimi pogoji,
– ustrezna potrdila in poročila za varnostne ograje v skladu z zahtevami navodil ponudnikom,
– reference ponudnika: v zadnjih petih
letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu,
ki po naravi, sestavi in obsegu zajema dela,
podobna razpisanim in sicer na avtocestah,
glavnih cestah, regionalnih cestah ali na lokalnih cestah,
– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila: odgovorni vodja del mora imeti vsaj V. stopnjo
strokovne izobrazbe za opravljanje del z najmanj 5 let delovnih izkušenj na takih ali podobnih delih,
– izpolnjevanje ostalih pogojev iz poglavja10.
17. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Aleš Merkun,
grad. teh., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-8300. Rok, v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa, je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
18.
19. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 5. 1999, št.
39-40, pod št. Ob-4336.
Direkcija RS za ceste
Ob-8244
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: aplikativna raziskava z
naslovom: “Vrednotenje prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji“.
Ocenjena vrednost naročila je 14,000.000
SIT.
4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora v skladu z navodili, navedenimi
v razpisni dokumentaciji, navesti imena in
strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve.
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 skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: okvirni rok za izdelavo naloge je 15 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
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Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 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 3.000 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: 23. 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 aplikativno raziskavo Vrednotenje prometnih nesreč na cestah v
R Sloveniji“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 1999 ob
10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
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. RS, 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
k ponudbi priložiti dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: pri izboru bodo imele prednost tiste ponudbe,
ki bodo z opredelitvijo problema, raziskovalnim pristopom, kvalificiranostjo izvajalcev, ugledom ponudnika, finančno ponudbo in rokom izvedbe v največji meri obetale izpolnitev pričakovanj naročnika in uporabnost rezultatov naloge. Merila za izbor
so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Tomaž Pavčič,
univ. dipl. inž. grad., Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, tel. 061/178-8056. Rok, v ka-

terem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Direkcija RS za ceste
Ob-8245
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: aplikativna raziskava z naslovom: “Znižanje prekomernega prometnega hrupa na državnih cestah“. Ocenjena vrednost naročila je 16,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora v skladu z navodili, navedenimi
v razpisni dokumentaciji, navesti imena in
strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: okvirni rok za izdelavo naloge je 20 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 061/178-80-36.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT ponudniki lahko poravnajo 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: 30. 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 aplikativno raziskavo-Znižanje prekomernega prometnega
hrupa na državnih cestah“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 8. 1999 ob
10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, soba št. 220/II.
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
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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.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
k ponudbi priložiti dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: pri izboru bodo imele prednost tiste ponudbe, ki
bodo z opredelitvijo problema, raziskovalnim
pristopom, kvalificiranostjo izvajalcev, ugledom ponudnika, finančno ponudbo in rokom
izvedbe v največji meri obetali izpolnitev pričakovanj naročnika in uporabnost rezultatov
naloge. Merila za izbor so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Smiljan Sočan, univ.
dipl. inž. grad., Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, tel. 061/178-8056. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 20 dni od dneva odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Ob-8257
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
Ljutomer:
– izdelava lokacijske dokumentacije,
– izdelava idejnega projekta,
– izdelava projekta za gradbeno dovoljenje.
Okvirna vrednost naročila: ocenjena
vrednost naročila je 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
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:
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– dokončanje lokacijske dokumentacije
in idejnega projekta 2,5 meseca po podpisu pogodbe,
– 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 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 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.
19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Zbiranje predlogov
Št. 663-05-505/99
Ob-8187
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
061/178-33-77.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.
3. (a) Kraj dobave: Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: eden ali dva objekta za
stanovanjsko skupnost za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
ali invalide. Objekt je stanovanje ali hiša s
pripadajočim zemljiščem. Objekt mora imeti vsaj tri bivalne prostore za bivanje najmanj
treh oseb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo sklenil pogodbo z enim ali dvema
izbranima ponudnikoma za nakup enega ali
dveh objektov.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
42,272.000 SIT oziroma ca. 20,000.000
SIT za posamezni objekt.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: objekt mora biti izročen naročniku do 28. 10.
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 8. 1999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 9. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999 ob 9. uri, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.
9., 10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila v zvezi z zbiranjem predlogov
je mogoče dobiti po telefonu ali osebno med
9. in 10. uro v času do 31. 8. 1999 na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana na telefonu
061/178-33-87 pri Petru Stefanoskem ali
Borutu Grabrijanu, telefon 061/178-34-59.
16., 17.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 663-05-506/99
Ob-8186
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
061/178-33-77.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.
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3. (a) Kraj dobave: Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: hiša, primerna za izvajanje programa terapevtske skupnosti za zasvojene s prepovedanimi
drogami.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: objekt mora biti izročen naročniku do 28. 10.
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 8. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 9. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999 ob 11. uri, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.
9., 10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila v zvezi z zbiranjem predlogov
je mogoče dobiti po telefonu ali osebno
med 9. in 10. uro v času do 31. 8. 1999 na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana na telefonu 061/178-33-87 pri Petru Stefanoskem ali Borutu Grabrijanu, telefon
061/178-34-59.
16., 17.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

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

Razveljavitev
Št. 1895/99
Ob-8171
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika dobave “spojk kabelskih N.N. (6-300)
mm2“, objavljen v Uradnem listu RS, št. 55
z dne 9. 7. 1999, se razveljavi.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št.
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Št. 1896/99
Ob-8173
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za blago brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za dobavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– potrjene reference proizvajalca ponujenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: skupina 3 “spojke kabelske
NN (6-300) mm2”-Eltima, d.o.o., Celovška
c. 291, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elektro Ljubljane, oziroma njeno glavno skladišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: spojke kabelske NN
(6-300) mm2-405 kompletov.
7. Pogodbena vrednost: 3,649.225 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb za
skupino 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,719.294 SIT, 3,649.225 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 21222
Ob-8063
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za dobava
delovnega vozila s priključki brez omejitev.
3.
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:
na javni razpis sta prispeli dve ponudbi, za
katere je komisija javnih naročil ugotovila, da
sta nepopolni. Glede na to, da na javni razpis
ni prispela nobena popolna ponudba, javni
razpis v skladu z 41. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ni uspel in
se le-ta ponovi.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava delovnega vozila
s priključki.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 403-4/99
Ob-8065
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za nakup pisarniškega pohištva za potrebe pravosodnih organov na področju Republike Slovenije.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril iz razpisne dokumentacije (cena, garancija, reference,
druge ugodnosti) je kot najugodnejši izbran
navedeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Interdom, d.o.o., dokompletiranje hrastov,
b) Lesnina MG oprema, d.d., kabineti,
c) Eurolesco, d.o.o., kovinsko pohištvo,
d) Lesnina MG oprema, d.o.o., pisarniški
stoli.
6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
a) Interdom, d.o.o., dokompletiranje hrastov 11,019.584,45 SIT,
b) Pohištvo Iskra, d.o.o., kabineti
22,134.839 SIT,
c) Eurolesco, d.o.o., kovinsko pohištvo 5,721.520 SIT,
d) Lesnina MG oprema, d.d., pisarniški stoli 12,178.817 SIT.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 6b).
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 24,451.525 SIT, 11,019.584,45 SIT,
b) 38,813.289 SIT, 19,244.380 SIT,
c) 10,867.349 SIT, 6,002.360 SIT,
d) 28,513.171 SIT, 9,785.058,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za pravosodje
Št. 403-4/99
Ob-8067
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za nakup fotokopirnih aparatov za potrebe pravosodnih organov na področju Republike Slovenije.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril iz razpisne dokumentacije (cena, stroški kopij, garancija,
reference, druge ugodnosti) je kot najugodnejši izbran navedeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Minolta, d.o.o., Vodovodna
cesta 101, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 92 fotokopirnih aparatov.
7. Pogodbena
vrednost:
28,725.516,70 SIT.
8.

Stran

3874 / Št. 58-59 / 23. 7. 1999

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,293.118,20 SIT, 32,457.845 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8068
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Bojana
Ilicha Maribor, Mladinska ul. 13, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ugodna končna cena,
– kakovost,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. I/1 žito, mlevski izdelki:
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj,
– Žito PT, d.d., Šmartinska c. 154,
Ljubljana.
2. I/2 kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki:
– Kruh pecivo, d.d., Ul. Jožice Flandra 2, Maribor,
– Ptujske pekarne in slaščičarne,
d.o.o., Rogozniška c. 2, Ptuj,
– Majers, d.o.o., Gregorčičeva 24,
Maribor,
– Euro time, Parna pekarna Tabor,
Linhartova 22, Maribor.
3. I/3 razno prehrambeno blago:
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj,
– Podravka, d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana.
4. I/4 mleko in mlečni izdelki:
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, Maribor,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
– Agroind Vipava, d.d., Vinarska 5,
Vipava.
5. I/4 meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ul. Borcev za severno mejo 29, Maribor,
– Mesarija in predelava mesa Stevo
Babič, s.p., V zavoju 32c, Maribor,
– Podravka, d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana.
6. I/6 zmrznjena in konzervirana hrana:
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj,
– Podravka, d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ul. 13, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. I/1 žito, mlevski izdelki;
2. I/2 kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki;
3. I/3 razno prehrambeno blago;
4. I/4 mleko in mlečni izdelki;
5. I/5 meso in mesni izdelki;
6. I/6 zmrznjena in konzervirana
hrana.
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7. Pogodbena vrednost: v skladu s ponudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. I/1 559.041 SIT, 259.116 SIT,
2. I/2 3,076.786,90 SIT, 2,683.800
SIT,
3. I/3
1,908.669,70
SIT,
287.445,90 SIT,
4. I/4 3,312.076,70 SIT, 2,087.076
SIT,
5. I/5 5,737.600 SIT, 407.925 SIT,
6. I/6 1,002.944 SIT, 396,492 SIT.
Z opombo, da gre pri najnižji ceni samo
za ponudbo nekaterih izdelkov.
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-4103.
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
Št. 0048-308/40-99
Ob-8071
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 4 veljavne (pravočasno prispele in pravilno
opremljene) in popolne ponudbe. Naročnik
je pri izboru najugodnejšega ponudnika v
skladu z razpisno dokumentacijo kot edino
merilo upošteval odkupno ceno in za posamezne točke izbral tistega, ki je za to točko
ponudil najvišjo odkupno ceno, in sicer:
– Za točko A (osnovna sredstva in drobni inventar zobne tehnike): Lubej Ivanka,
– Za točko B (osnovna sredstva in drobni inventar zobne ambulante): Stomatološka
ordinacija - Štefančič Janko dr. stom.,
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Lubej Ivanka, C. Radomeljske čete 2.,
1235 Radomlje;
– Stomatološka ordinacija - Štefančič Janko dr. stom., Vošnjakova 7, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Izobraževalni center Tacen, Rocenksa 56, Ljubljana
- Šmartno.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: odprodaja rabljenih osnovnih sredstev in rabljenega drobnega
inventarja zobozdravstvene ambulante
Tacen.
7. Pogodbena vrednost:
– 1,500.000 SIT (Lubej Ivanka),
– 2,160.000 SIT (Stomatološka ordinacija - Štefančič Janko dr. stom.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajalcem ne nastopa nihče od izvajalcev, katerim je naročilo dodeljeno.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za točko A (osnovna sredstva in drobni
inventar zobne tehnike):
– 1,500.000 SIT,

– 1,451.000 SIT.
Za točko B (osnovna sredstva in drobni
inventar zobne ambulante):
– 2,160.000 SIT,
– 2,155.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3232.
Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-8073
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:
I.) 8. 7. 1999 sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika za dobavo pohištva za
osnovne šole,
II.) 8. 7. 1999 sklep o ponovnem javnem razpisu za dobavo pohištva za vrtce.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
I.) Izbran najugodnejši ponudnik za
dobavo pohištva za osnovne šole je najcenejši.
II.) Izvajalec za dobavo pohištva za vrtce ni bil izbran, ker so bile ponudbe nepopolne.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I.) Lik pohištvo, d.o.o., Novomeška 5,
1330 Kočevje - za dobavo pohištva za osnovne šole.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I.) Pohištvo za učilnice, garderobe
in jedilnice za osnovne šole Mestne občine Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
I.) OŠ Franca Rozmana - Staneta
523.980,80 SIT, OŠ Janka Padežnika
514.460,80 SIT, OŠ Borisa Kidriča
519.316 SIT, OŠ Franceta Prešerna
514.460,80 SIT, OŠ Tabor I. 1,518.440
SIT, OŠ Toneta Čufarja 388.987,20 SIT,
OŠ Martina Konšaka 580.720 SIT, OŠ Borcev za S. mejo 1,188.096 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
I.) Naročilo za pohištvo za šole je bilo
oddano v celoti - vrednost oddana podizvajalcem je 290.000 SIT
II.) Naročilo za pohištvo za vrtec ni
bilo oddano.
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb za
pohištvo za osnovne šole in 4 ponudbe za
pohištvo za vrtce.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I.) 6,519.366 SIT, 5,748.461,60
SIT,
II.) 9,587.264 SIT, 8,996.938 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-4351.
Mestna občina Maribor
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Ob-8074
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: goriva in maziva.
7. Pogodbena
vrednost:
74,649.438,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,881.600 SIT, 74,649.438,60 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-4175.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 721-6/1999
Ob-8076
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
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 (utemeljitev izbire): cena, dobavni rok, garancijsko
in pogarancijsko vzdrževanje, čas popravila, dosedanje reference, dosedanje sodelovanje, usposobljenost za podporo pri Microsoft programski opremi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Gambit trade, d.o.o., Savska c. 3a,
Ljubljana,
2. Iskra Računalniki, d.o.o., Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana,
3. Inea, d.o.o., Ljubljanska 80, 1230
Domžale,
4. Select Technology, d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebni računalniki 20 kosov, zaslon 15'’ 22 kosov, grafična postaja 6 kosov, zaslon 17'’ 8 kosov, zaslon 19'’ 4 kose, zaslon 21'’ 3 kose,
strežnik IDE 2 kosa, strežnik SCSI 1 kos,
prenosni računalnik 4 kose, laserski tiskalnik 2 kosa, inkjet tiskalnik 5 kosov,
skener 2 kosa, operacijski sistem Windows NT Server 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost:
1. Gambit trade, d.o.o., Savska c. 3a,
Ljubljana, 7,397.768 SIT,
2. Iskra Računalniki, d.o.o., Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, 2,499.000 SIT,
3. Inea, d.o.o., Ljubljanska 80, 1230
Domžale, 1,453.235 SIT,
4. Select Technology, d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, 39.270 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,165.583 SIT, 1,453.235 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 333-22/1999
Ob-8115
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 30. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): preverjenost in kakovost izdelka,
20%, cena za ponujeno blago, 60%, rok
dobave; 15%, ocena dosedanjega sodelovanja z ZGS, 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intergozd, d.o.o., C. Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: po razdelilniku.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: fino mrežasti tulci za
zaščito sadik gozdnega drevja, 50.000
kosov.
7. Pogodbena vrednost: 11,721.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,197.500 SIT, 8,865.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 333-23/1999
Ob-8116
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 30. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): preverjenost in kakovost izdelka,
20%, cena za ponujeno blago, 60%, rok
dobave, 15%, ocena dosedanjega sodelovanja z ZGS, 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Carex, d.o.o., Prečna pot
4, Prebold.
6. (a) Kraj dobave: po razdelilniku.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: polni tulci za zaščito sadik gozdnega drevja, 50.000 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 11,662.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,197.500 SIT, 8,865.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 37/99-12
Ob-8117
1. Naročnik, poštni naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Beethovnova
10,
1000
Ljubljana,
telefon
061/1776-400, telefaks 061/210-451.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponovni razpis ni uspel, ker tudi
tokrat ni bilo ponudnikov.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: prejeli nismo
nobene ponudbe.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999 in štev.
44-45 z dne 11. 6. 1999.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ob-8120
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko
narodno gledališče Opera in Balet Ljubljana, Župančičeva 1, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 7. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hartman, d.o.o., Krpanova
22, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: SNG Opera in balet
Ljubljana, Župančičeva 1, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Adams timpani Phil. Palpmkb: 20, 23, 26, 29, 32, Adams MarimbaMba2hrv 46, Adams opne vlkupan:
20, 23, 26, 29, 32.
7. Pogodbena vrednost: 8,768.114 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,339.477 SIT, 8,768.114 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.
SNG Opera in balet
Javni zavod
Ob-8123
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ul. dr. Vrbnjaka 6,
9000 Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis izvajalca brez
omejitev, za blago.
3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, način plačila, reference v Sloveniji, dobavni rok, odzivni čas
servisiranja, zagotavljanje rezervnih delov v
skladišču v Sloveniji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Olympus trgovina, d.o.o.,
Vodovodna 1, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Rakičan pri Murski
Soboti.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– en komplet sistema za videogastroskopijo,
– en komplet sistema za videokolonoskopijo.
7. Pogodbena
vrednost:
17,572.874,28 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,662.156 SIT, 15,375.365,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38/99 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3970.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-8126
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
tel.
062/2200-127,
faks
062/222-241, kontaktna oseba: Milan
Nežmah dipl. org.
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): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Suzuki Odar, d.o.o., Ljubljana - skupina A,
– Avtocommerce, d.o.o., Maribor - skupina B.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– skupina A-Terenska vozila,
– skupina B-Kombiji.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 36,300.000 SIT,
– skupina B: 13,900.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do
30. 11. 1999.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,753.653 SIT, 6,236.226 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-3535.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Ob-8127
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
tel. 062/2200-127, faks 062/222-241, kontaktna oseba: Milan Nežmah dipl. org.
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): upoštevana so bila vsa merila za
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izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Dumida, d.o.o., Lenart v Sl. Goricah-skupina A,
– Avtocommerce, d.o.o., Maribor-skupine B, C in D.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– skupina A-Tovorni avto do: 3 ton,
– skupina B, C in D: Tovorni avtomobili nosilnosti: 9,5 ton; 7,5 ton in 13 ton.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 17,000.000 SIT
– skupina B, C in D: 40,900.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do
30. 11. 1999.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,000.000 SIT, 46,401.000 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-3534.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Ob-8131
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
tel.
062/2200-127,
faks
062/222-241, kontaktna oseba: Milan
Nežmah dipl. org.
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): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Tipom, d.o.o., Maribor: skupini A in B;
– Porsche, d.o.o., Maribor: skupina C;
– Štajerski avto dom, d.d., Maribor: skupini D in E.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– skupina A in B osebni avtomobili
do 1300 cmm;
– skupina C osebni avtomobili do
1600 cmm;
– skupina D osebni avtomobili do
1400 cmm;
– skupina E osebni avtomobil do
1800 cmm.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A in B: 22,300.000 SIT,
– skupina C: 6,500.000 SIT,
– skupina D in E: 15,000.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do
30. 8. 1999.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,370.000 SIT, 19,770.360 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-3536.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 5642/99
Ob-8132
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 50%, reference dobav
10%, dobavni pogoji 10%, ustreznost tipizacij EG10%, izjava ustreznosti 10%, certifikat kakovosti 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Tehmar,
d.o.o., Elektronabava, d.d., Eltima, d.o.o.,
Elektrotehna Elex, d.o.o., C&G, d.o.o., Kosič, d.o.o., MR, d.o.o., J-Rupert&Co.,
d.n.o., Emo Matly Incom, d.o.o.
6. (a) Kraj dobave: Elektro Gorenjska,
d.d. - skladišča.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema in material za izgradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav.
7. Pogodbena vrednost: 180 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29, Ob-2981 z dne 23. 4. 1999.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj
Ob-8135
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
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): Merila, po katerih je komisija
vrednostila ponudbe so naslednja:
– cena,
– rok dobav in storitev,
– tehnični pogoji in rešitve,
– reference ponudnika in opreme,
– ISO 9000,
– usklajenost pogodbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška
c. 1, Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme in pripadajoče storitve za rekonstrukcijo blokovne lastne rabe IBBA (BLR I) v 6,3 kV
prostoru naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 38,305.815 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,355.385 SIT, 38,305.815 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 131/99
Ob-8136
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– status ponudnika (registracija ponudnika, dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti),
– nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo, nekaznovanost vodilnih delavcev,
– poravnane davčne obveznosti,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference ponudnika,
– predložitev parafiranega vzorca pogodbe,
– predložene garancije,
– podpisane izjave,
– druge zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Digital Logic, d.o.o., Duplje 53, 4203
Duplje
– MK Birooprema, d.d., Dunajska 121,
1000 Ljubljana
– Hermes Plus, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana - Črnuče
– ADD, d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniki z monitorji,
laserski tiskalniki, matrični tiskalniki in
VT terminali.
7. Pogodbena vrednost: 18,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudniki bodo v predmetnem delu
postopka pozvani naj dostavijo cenike, naročnik bo nato po merilu najnižje cene in
kvalitete blaga izbral najugodnejšega dobavitelja(e).
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ponovljeni razpis v Ur. l. RS, št. 48,
Ob-5078 z dne 18. 6. 1999.
13.
Bolnišnica Golnik, klinični oddelek
za pljučne bolezni in alergijo
Št. 215
Ob-8158
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena 60%, reference 10%, plačilni pogoji 10%, rok izvedbe
10%, druge ugodnosti katere nudi ponudnik naročniku 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) MPP-Razvoj,
B) Avto Močnik,
C) ASP, d.o.o.
6. (a) Kraj dobave: prevzem pri dobavitelju.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) dobava 1 × nadgradnje tovornega
vozila nosilnosti 2000 kg,
B) dobava 2 × vozila PICK - UP 4WD
nosilnosti 1000 kg,
C) dobava 7 × dostavnega vozila nosilnosti 700 kg.
7. Pogodbena vrednost:
A) 3,650.000 SIT,
B) 6,392.555 SIT,
C) 9,126.371 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8:
A) 2 ponudbi,
B) 3 ponudbe,
C) 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) samo ena popolna ponudba,
B) 7,152.900 SIT, 6,392.555 SIT,
C) 9,266.553 SIT, 9,126.371 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbira
izvajalca brez omejitev.
12.
13. Datum objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 36 z
dne 14. 5. 1999.
14.
Veterinarski zavod Slovenije

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. 2.0.-2741
Ob-8170
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
izvajalec ima ustrezne reference za izvajanje tovrstnih del na železnici in je cenovno
najugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Paritet, d.o.o., Teharska
c. 4, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strokovno nadzorstvo
nad sanacijo podpornega zidu od km
507+600 do km 507+956 (Zidani
most–Rimske Toplice) železniške proge Zidani Most–Šentilj.
7. Pogodbena vrednost: 2,160.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,490.000 SIT, 2,160.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: razpis
za strokovno nadzorstvo nad sanacijo opornega zidu na odseku Maribor–Šentilj ni bil
uspešen (samo ena popolna ponudba), izbor za strokovno nadzorstvo nad sanacijo
dveh zidov na odseku Zidani Most–Ljubljana pa je še v teku.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5119.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 347-7/99-232
Ob-8172
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
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): najnižja ponudbena cena s fiksnostjo cen, reference in zadovoljevanje pogojev za priznano sposobnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za območje OE Sežana: Kopko,
d.o.o., Gradbena dejavnost, trgovina in turizem, Radohovska pot 5, 6257 Pivka,
– za območje OE Postojna: Gozdno gospodarstvo Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na področju
Občine Ilirska Bistrica v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost:
– za območje OE Sežana: 6,911.740
SIT,
– za območje OE Postojna: 13,350.558
SIT,
Skupaj: 20,262.298 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbene cene so bile podane na
enoto mere po posameznih postavkah.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 0048-308/27-5-99
Ob-8175
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izvedbo strojnoinštalacijskih in elektroinštalacijskih del na objektu PP Škofja Loka.
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3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 12
veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb, od katerih sta bili na
odpiranju ponudb 2 izločeni zaradi nepopolnosti. Pri analizi ponudb je bila ena izločena, ker ni v celoti ustrezala zahtevam iz
razpisne dokumentacije. Naročnik je pri izboru najugodnejšega ponudnika pri ocenjevanju popolnih ponudb upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji (cena,
finančno stanje ponudnika, reference kadrov, ki bodo angažirani pri izvedbi del, razpisanih z javnim razpisom; reference ponudnika s področja del, ki so predmet javnega naročila; garancijski rok za kakovost
izvedenih del), na podlagi katerih je izbral
naslednje ponudbe:
– za točko A (strojnoinštalacijska dela):
IMP Promont montaža, d.o.o.,
– za točko B (elektroinštalacijska dela):
IMP Promont montaža, d.o.o.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
A) strojnoinštalacijska dela:
1. vodovodna inštalacija – interna,
2. centralno ogrevanje,
3. prezračevanje,
4. plinska napeljava in kotlarna,
B) elektroinštalacijska dela:
1. jaki tok,
2. šibki tok.
7. Pogodbena
vrednost:
48,471.992,83 SIT (IMP Promont montaža, d.o.o.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
29,837.780,88 SIT brez DDV.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za točko A (strojnoinštalacijska dela):
27,943.872,81 SIT, 24,518.699,93 SIT.
Za točko B (elektroinštalacijska dela):
34,528.944,80 SIT, 23,953.292,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1998, Ob-1406.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 031-01-22/99
Ob-8176
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Zagrebška cesta 49/a.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija LC in
JP na območju Občine Gorišnica.
7. Pogodbena vrednost: 80,564.279 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,925.432 SIT, 80,564.279 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.
Občina Gorišnica
Ob-8180
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: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) CP Celje, d.d., Lava 42, 3000 Celje,
b) Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva,
2000 Maribor,
c) Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva,
2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a) rekonstrukcija železniškega mostu
preko Ledave v km 39+071,137 železniške proge Murska Sobota–Puconci,
b) rekonstrukcija prepusta za razbremenilnik Puconskega potoka v km
39+329,76 železniške proge Murska
Sobota–Puconci,
c) rekonstrukcija železniškega mostu
preko Puconskega potoka v km
42+812,539 železniške proge Murska
Sobota–Puconci.
7. Pogodbena vrednost:
a) 49,662.073 SIT,
b) 24,045.185 SIT,
c) 42,364.035,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 52,435.153,30 SIT, 49,662.073
SIT,
b) 27,757.598 SIT,22,725.538 SIT,
c) 50,609.679,20 SIT, 42,364.035,70
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-3629.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 031-01-164/99
Ob-8182
1. Naročnik, poštni naslov:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
c. 1, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 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: Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja Centra za
ravnanje z odpadki Dolenjske – komunalna infrastruktura (kanalski sistem fekalne kanalizacije Brusnice).
7. Pogodbena vrednost: 63,422.790
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,912.432 SIT, 63,422.790 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-3926.
Mestna občina Novo mesto
Ob-8183
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
1001 Ljubljana, p.p. 4251.
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): najugodnejša ponudba glede na
razpisana merila:
1. ponudbena cena 60%,
2. rok izvedbe 15%,
3. usposobljenost ponudnika 15%,
4. referenčni objekti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring projekt, d.o.o.,
Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: poslovna stavba in
laboratorij Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 126,435.089
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
144,582.992,30
SIT,
126,435.089 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.
Veterinarski zavod Slovenije Ljubljana
Ob-8185
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
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): rok izvedbe, cena in splošne
reference že opravljenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rokava, d.o.o., Babiči
42/e, 6273 Marezige.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovod za Barčo v
Strunjanu.
7. Pogodbena
vrednost:
23,366.558,57 SIT.
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8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 7,570.794
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,179.449,34 SIT, 23,366.558,57
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.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.
Št. 34401-12/99
Ob-8188
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca del brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, fiksnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Brlec Jakob, s.p., Nočice,
Pionirska 25, Radomlje in GOZD Ljubljana,
d.d., Tržaška c. 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah v zasebnem in družbenem sektorju v Občini Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 7,251.251 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,800.542 SIT, 7,251.251 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-2599.
Občina Kamnik
Št. 40310/0087/99 0700 10 Ob-8190
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): ponovljen javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AJM, d.o.o., Kozjak nad Pesnico, Pesnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
PVC oken v naslednjih objektih:
OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11,
Maribor,
OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor,
Vrtec Ivana Glinška, enota Gregorčičeva, Gregorčičeva 32, Maribor,
Vrtec Jadvige Golež, enota Cesta
zmage, C. zmage 28, Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
3,818.061 SIT za OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11, Maribor,
2,576.162 SIT za OŠ Borisa Kidriča,
Žolgarjeva 4, Maribor,
3,065.768 SIT za Vrtec Ivana Glinška,
enota Gregorčičeva, Gregorčičeva 32, Maribor,
3,769.050 SIT za Vrtec Jadvige Golež,
enota Cesta zmage, C. zmage 28, Maribor.
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8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,818.061 SIT za OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11, Maribor (samo ena ponudba),
2,827.221 SIT in 2,576.162 SIT za OŠ
Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor,
4,031.808 SIT in 3,065.768 SIT za Vrtec Ivana Glinška, enota Gregorčičeva, Gregorčičeva 32, Maribor,
4,248.325 SIT in 3,769.050 SIT za Vrtec Jadvige Golež, enota Cesta zmage, C.
zmage 28, Maribor.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4221.
Mestna občina Maribor
Št. 40310/0050/99 07
Ob-8191
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: 13. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference za tovrstna dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ternik & Co. Inter – Ing.,
d.n.o., Bresterniška 163, 2351 Kamnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija, dozidava in nadzidava garaž reševalne službe Maribor, na lokaciji Cesta proletarskih brigad 21 v Mariboru.
7. Pogodbena vrednost: 22,931.300
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 21,555.422
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,489.091 SIT, 22,931.300 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-3570.
Mestna občina Maribor
Št. 16/99
Ob-8192
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: 23. 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
zgornje etaže ter celotne kritine v ZD
Rudnik.

7. Pogodbena
vrednost:
87,548.290,50 SIT z DDV, 75,867.092
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,588.545 SIT, 75,867.092 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
Št. 2/9
Ob-8193
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: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hribom 55, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: obnova fasade OŠ Franc
Rozman Stane, Prušnikova 85, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,472.500
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,470.347 SIT, 11,472.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2/8
Ob-8194
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: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hribom 55, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe Mestni trg 6 in 6A, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,167.951 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,107.247 SIT, 7,167.951 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2/6
Ob-8196
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: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: OZ Obrt-oprema, z.o.o., Na
trati 11, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe na objektu Ciril Metodov trg 6, 7, 8, 9
in 17, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,697.306 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,780.087 SIT, 8,697.306 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/93
Ob-8228
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 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: ureditev ceste
R1-219 skozi Zgornje Poljčane 4040.
7. Pogodbena vrednost: 182,893.938
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 246,219.155,07 SIT, 152,129.770
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur.
l. RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999 ,
Ob-2332.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8229
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Ul. 15. maja 14, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev
R3-617/1054 Komen-Gorjansko.
7. Pogodbena vrednost 24,636.941
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,986.251 SIT, 24,636.941 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4632.
Direkcija RS za ceste
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Št. 110-1/93
Ob-8231
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Ul. 15. maja 14, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev
RT-913/6101, 6110 Postojna-Predjama.
7. Pogodbena vrednost: 38,705.595
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,291.598 SIT, 38,705.595 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4631.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8232
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 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: modernizacija
R2-403/1074 Petrovo brdo-Podrošt od
km 0.800 do km 6.100.
7. Pogodbena vrednost: 193,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 359,305.965 SIT, 310,816.342 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-2777.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8235
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Ul. 15. maja 14, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev
R3-616/1056 Gorjansko-Brestovica.

7. Pogodbena vrednost: 25,397.137
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,788.280 SIT, 25,397.137 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4630.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8237
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 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: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na področju
CP Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 20,562.159
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,746.793,75 SIT, 23,716.254 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-4402.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8238
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 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 zidu in palisad na brežini odseka ceste
G2-108/1183 Zagorje-Renke.
7. Pogodbena vrednost: 18,372.821
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,987.502,35 SIT, 22,924.859 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2936.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8239
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: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 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: modernizacija ceste
R3-665/1191 Sopota-Jagnjenica od km
15.500 do km 16.260.
7. Pogodbena vrednost: 102,563.108
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 104,714.240,70 SIT, 102,563.108
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2334.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8241
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev križišča med
državnima cestama G2-111 in R3-629
Valeta.
7. Pogodbena vrednost: 18,953.175 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,806.704 SIT, 18,953.175 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-3696.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8242
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis NG, d.d., Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja galerije Berebica v Trenti na cesti R1-206/1029.
7. Pogodbena vrednost: 497,329.664
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 688,946.756 SIT, 497,329.664 SIT.
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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-3369.
Direkcija RS za ceste

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 913-005/99-031
Ob-8036
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.
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): komisija se je odločala glede na
kriterije ocenjevanja iz razpisne dokumentacije, odločilni parametri za odločitev pri TV
oddajniku so bili cena ter garancijski in dobavni rok, pri merilnem sistemu instrumentov pa pri primerljivih tehničnih lastnostih
cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) IMP Telekom, d.d., Vojkova 58, 1000
Ljubljana,
b) Belmet, d.o.o., Prušnikova 95, 1219
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del (TV oddajnik za OC Krvavec):
a) TV oddajnik in merilni sistem instrumentov,
b) instrument “televizijski demodulator tip DS 1002“.
7. Pogodbena vrednost:
a) 38,073.455 SIT,
b) 1,021.505,52 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,242.560 SIT (TV oddajnik in merilni
sistem instrumentov), 3,930.603 SIT (delna ponudba - samo del instrumentov).
11., 12., 13.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije
Št. 913-002/99-042
Ob-8039
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.
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): komisija se je odločala glede na

kriterije ocenjevanja iz razpisne dokumentacije, odločilni parametri za odločitev so bile
tehnične in upravljalske lastnosti, možnost
predelave in servisiranja ter cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Audio video consulting, d.o.o., Rimska 24, 1000 Ljubljana,
b) IMP Telekom, d.d., Vojkova 58, 1000
Ljubljana,
c) Teling, d.o.o., Razkrižje 23, 9240 Ljutomer,
d) Acorn, d.o.o., Cesta v Gorice 38,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) 5 kosov – audio procesor CUTTING
ADGE OMNIA.FM.jr,
b) elektronske cevi: 3 kosi – YL 1057
in 1kos – RS 1034,
c) 3 kompleti – zveza 10GHz,
d) 4 kosi – FM oddajnik 100W, 1 kos
– oddajnik 500W, 1 kos – oddajnik
1500W, 4 kosi – RDS koder, 2 kompleta
– zveza 1,5GHz, 1 komplet – antenski
sistem 1 in 2 kosa – panel antena.
7. Pogodbena vrednost:
a) 5,120.909 SIT,
b) 4,533.900 SIT,
c) 10,322.479 SIT,
d) 13,136.447 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,805.900 SIT (delna ponudba - brez
10GHz zveze), 8,660.916 SIT (delna ponudba - samo audio procesor).
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije
Ob-8041
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponovljeni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (34. člen ZJN).
3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponovljeni javni razpis ni uspel,
zato se je javno naročilo oddalo edinemu
ponudniku z neposredno pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronomijo, Center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: raziskave onesnaženosti tal s predlogom
programa ukrepov nujnih sanacij.
7. Pogodbena vrednost: 23,464.789
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem : 2,374.050 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,464.789 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 903/5-13/1999-13
Ob-8043
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila; velja za vseh
pet razpisanih nalog enako, in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naloga 3.1.: Monolit, d.o.o.,
Letališka 17, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava digitalnih katastrskih načrtov - območje 99-16.
7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.:
3,238.636 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: naloga 3.1.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: naloga 3.1.: najnižja 3,238.636 SIT,
najvišja 3,484.337 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.
Geodetska uprava RS
Št. 90335-9/1999-9
Ob-8045
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 omejitve.
3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za:
4.1. Zajem podatkov o stavbah - območje Črnomelj, Geodetski inženiring Maribor - GEOIN, d.o.o.,
4.2. Zajem podatkov o stavbah - območje Novo mesto, Geodetski zavod Slovenije, d.d.,
4.3. Zajem podatkov o stavbah - območje Trebnje, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG,
4.4. Zajem podatkov o stavbah - območje Ravne, Geodetski zavod Slovenije,
d.d.,
4.5. Zajem podatkov o stavbah - območje Slovenj Gradec, Geodetski inženiring Maribor - GEOIN, d.o.o.,
4.6. Zajem topografskih podatkov
(TOPO) - območje Črnomelj, Geodetski zavod Slovenije, d.d.,
4.7. Zajem topografskih podatkov
(TOPO) - območje Novo mesto, Inštitut za
geodezijo in fotogrametrijo FGG,
4.8. Zajem
topografskih
podatkov
(TOPO) - območje Trebnje, Monolit, d.o.o.
Najugodnejši ponudnik je bil izbran na
podlagi kriterijev, objavljenih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za nalogi pod 4.1. in
4.5.-Geodetski inženiring Maribor - GEOIN,
d.o.o., Gosposvetska 29, 2000 Maribor,
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za podporo programskega paketa za opravljanje plačilnega prometa v realnem času
proizvajalca Logica.
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: Nibble, d.o.o., Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava strojne in programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 19,395.716
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,949.185 SIT in 19,395.716 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa, če
je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 43 z dne 4. 6.
1999.
Banka Slovenije

za naloge 4.2., 4.4. in 4.6.-Geodetski zavod Slovenije, d.d., Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, za nalogi 4.3. in 4.7., Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana in za nalogo
4.8.-Monolit, d.o.o., Letališka cesta 17,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zajem
podatkov o stavbah - območje Črnomelj,
zajem podatkov o stavbah - območje Novo mesto, zajem podatkov o stavbah območje Trebnje, zajem podatkov o
stavbah - območje Ravne, zajem podatkov o stavbah - območje Slovenj Gradec, zajem topografskih podatkov
(TOPO) - območje Črnomelj, zajem topografskih podatkov (TOPO) - območje
Novo mesto, zajem topografskih podatkov (TOPO) - območje Trebnje.
7. Pogodbena vrednost: za nalogo pod
4.1.: 4,826.640 SIT, za nalogo pod 4.2.:
54,367.530 SIT, za nalogo pod 4.3.:
9,261.300 SIT, za nalogo pod 4.4.:
14,447.790 SIT, za nalogo pod 4.5.:
18,925.522 SIT, za nalogo pod 4.6.:
4,950.000 SIT, za nalogo pod 4.7.:
17,902.100 SIT, za nalogo pod 4.8.:
3,120.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): za nalogo pod 4.1.: do 5% pogodbene vrednosti (GZ Maribor - geodetske
dejavnosti, d.o.o.), za nalogo pod 4.2.: do
35,3% pogodbene vrednosti (Geodetski zavod Celje, d.o.o. in GZ Maribor - geodetske
dejavnosti, d.o.o.), za nalogo pod 4.3.: do
7,7% pogodbene vrednosti (DFG Consulting), za nalogo pod 4.4.: do 30,8% pogodbene vrednosti (Geodetski zavod Celje,
d.o.o. in GZ Maribor - geodetske dejavnosti, d.o.o.), za nalogo pod 4.5.: do 10%
pogodbene vrednosti (GZ Maribor - geodetske dejavnosti, d.o.o.) in za nalogo pod
4.7.: do 69% pogodbene vrednosti (DFG
Consulting, GZ Celje, IGEA in Geodetski
inženiring Maribor - GEOIN, d.o.o.).
9. Število prejetih ponudb: za vsako območje po dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za nalogo pod 4.1.: 5,406.836 SIT in
4,826.640 SIT, za nalogo pod 4.2.:
63,057.431,20 SIT in 54,367.530 SIT, za
nalogo pod 4.3.: 10,214.097 SIT in
9,261.300 SIT, za nalogo pod 4.4.:
16,758.246,40 SIT in 14,447.790 SIT, za
nalogo pod 4.5.: 20,892.473 SIT in
18,925.522 SIT, za nalogo pod 4.6.:
7,000.200 SIT in 4,950.000 SIT, za nalogo pod 4.7.: 19,551.700 SIT in
17,902.100 SIT, za nalogo pod 4.8.:
3,765.150 SIT in 3,120.000 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 bil.
Geodetska uprava RS

Ob-8137
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsebina in obseg dela, metoda
dela, reference ponudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, ponudbena cena del in trajanje
izvajanja del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana, Hajdrihova 4.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava naloge Zasnova območij za prostorsko razporeditev objektov in naprav za
ravnanje z odpadki (za potrebe prostorskega plana). Namen naloge je opredeliti
zasnovo območij za prostorsko razporeditev objektov in naprav za ravnanje z odpadki
za prostorski plan Slovenije. Opredeliti je
potrebno ključne probleme in cilje na področju ravnanja z odpadki, izdelati analizo
stanja in izvajanja dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije ter predlagati objekte in naprave, ki bodo predmet
naloge ter zanje na podlagi izločitvenih kriterijev opredeliti potencialno primerna območja. Izdelati je potrebno predlog zasnove
prostorskega plana Slovenije za področje
gospodarjenja z odpadki z ustreznimi obrazložitvami in utemeljitvami.
7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,140.000 SIT, 4,962.300 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-8069
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za dobavo dveh strežnikov

Ob-8143
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): komisija se je odločala glede na
kriterije ocenjevanja z razpisne dokumentacije, odločilni parameter za odločitev o radijskih oddajnikih in instrumentih je bila cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Telekom, d.d., Vojkova
58, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: radijski oddajniki za OC Pohorje; radijski oddajniki (3 kosi 5 kW in 1 kos 10 kW) in
merilni instrumenti (3 kosi-FM analizator z opcijami).
7. Pogodbena vrednost: 56,780.910
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,146.970 SIT (kompletna ponudba),
3,415.657 SIT (delna ponudba - samo del
instrumentov).
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije
Št. 913-007/99-026
Ob-8144
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbi sta bili enakovredni glede na kriterije za ocenjevanje ponudb v razpisni dokumentaciji. Delitev naročila med
oba izbrana ponudnika je bila določena glede na kompatibilnost z obstoječo opremo
na predvidenih mestih montaže.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Elti - Elrad, d.o.o., Panonska 23,
9250 Gornja Radgona,
b) IMP Telekom, d.d., Vojkova 58, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: TV oddajnik za OC Krvavec;
a) TV pretvorniki in antenski sistemi,
b) TV pretvorniki in antenski sistemi.
7. Pogodbena vrednost:
a) 17,787.168 SIT,
b) 29,506.506 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,290.550 SIT, 53,532.429,65 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije
Št. 913-003/99-026
Ob-8146
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri enakovrednih ponudbah je
bila odločilna cena v ponudbi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Acorn, d.o.o., Cesta v Gorice 38, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava 331 kosov digitalni satelitski sprejemnik tipa CD TV310 (Xcom).
7. Pogodbena vrednost: 18,367.090
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,294.870 SIT, 16,979.848 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije
Št. 24/99
Ob-8147
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Airpass, d.o.o., turistična agencija, Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana,
2. Kompas Holidays, turistično podjetje, d.d., Slovenska cesta 36, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nabava vozovnic v potniškem prometu.
7. Pogodbena vrednost: 60,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 43, z dne 4. 6. 1999,
Ob-4583.
Institut “Jožef Stefan”
Št. 20-2719
Ob-8149
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, objavljen v Ur. l. RS, št.
50 z dne 28. 6. 1999 (Ob-5390).
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inspect, d.d., Jakšičeva 5,
1001 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) Strokovno nadzorstvo nad rekonstrukcijo železniškega mostu preko Ledave v km 39+017,137 železniške proge Murska Sobota - Puconci.
b) Strokovno nadzorstvo nad rekonstrukcijo prepusta za razbremenilnik
Puconskega potoka v km 39+329,76
železniške proge Murska Sobota - Puconci.

c) Strokovno nadzorstvo nad rekonstrukcijo železniškega mostu preko Puconskega potoka v km 42+812,539 železniške proge Murska Sobota - Puconci.
7. Pogodbena vrednost:
a) 924.000 SIT,
b) 364.000 SIT,
c) 658.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 924.000 SIT, 785.400 SIT,
b) 364.000 SIT, 321.300 SIT,
c) 658.000 SIT, 559.300 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 20-2719
Ob-8151
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, objavljen v Ur. l. RS, št.
28-29 z dne 23. 4. 1999.
3. Datum izbire: 30. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference ponudnika, rok določanja del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ - Projektivno podjetje
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije za daljinsko vodenje ENP.
7. Pogodbena vrednost: 23,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,512.000 SIT, 23,800.000 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 23/99
Ob-8152
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša ponudbena cena
za kilometer razpisanih prevozov, sprejeti
predlagani plačilni pogoji in način usklajevanja cene, opredeljeni v razpisni dokumentaciji, boljša usposobljenost in sposobnost ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I & I, Avtobusni prevozi, d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevozi
osnovnošolskih otrok v Mestni občini Novo mesto za šolsko leto 1999/2000 za
osnovne šole: Bršljin, Brusnice, Center,
Stopiče, Šmarjeta, Šmihel in Vavta vas.
7. Pogodbena vrednost: 25,235.040
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,971.062 SIT, 25,235.040 SIT.
11., 12.
Mestna občina Novo mesto
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Št. 512/1708-784
Ob-8154
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Ur. l. RS, št. 43 z dne
4. 6. 1999:
– cena 40%,
– reference pri naročniku 25%,
– reference pri ostalih 15%,
– kontrola kakovosti 10%,
– garancija 5%,
– opremljenost za izvajanje del 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška c.
1, Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova obratovalne zapornice 2. pretočnega
polja HE Mariborski otok.
7. Pogodbena vrednost: 54,432.880
SIT oziroma 64,775.127 SIT z 19% DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,890.000 SIT (brez DDV),
54,432.880 SIT (brez DDV).
11., 12.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-8155
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoprevozništvo in servisi,
d.d., Koroška 64, Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje prevozov za 70.000 ton blaga.
7. Pogodbena vrednost: 105,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 119,000.000 SIT, 105,000.000 SIT.
11., 12.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 640-01-02/99
Ob-8157
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črna
na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem,
tel.
0602/38-106,
faks
0602/38-170.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost in organizacija ponujene storitve, fiksnost cen, ponudbena cena,
dodatne ugodnosti, reference s področja
razpisanih del.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Koratur, d.d., Perzonali 48, 2391
Prevalje,
2. Niko Krajnc, s.p., Žerjav 23, 2393
Črna na Koroškem,
3. Geršak tours, Aleksander Geršak,
s.p. Pristava 27/b, 2393 Črna na Koroškem,
4. Macesen, d.o.o., Javorje 6/c,
2393 Črna na Koroškem.
6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.323 SIT/km, 280,74 SIT/km + št.
učencev + št. dni v mesecu.
11., 12.
Občina Črna na Koroškem
Ob-8159
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inspect Ljubljana, d.d., Jakšičeva 5, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje kontrole količine in kakovosti ob odkupu slovenske pšenice in rži-žetev
1999 na odkupnih mestih in zbirnih centrih v Republiki Sloveniji.
7. Pogodbena vrednost: 148 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– izvedba kontrole pšenice in rži: 525
SIT/tona, 498 SIT/tona,
– cena 1 analize: 9.500 SIT, 8.940 SIT.
11., 12.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-8162
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inspect Ljubljana, d.d., Jakšičeva 5, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje intervencijskih kontrol količine in kakovosti kmetijsko-živilskega in neživilskega blaga v Republiki Sloveniji.
7. Pogodbena vrednost: 6 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49.000 SIT/interv. dan, 46.620 SIT/interv. dan.
11., 12.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-8164
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inspect Ljubljana, d.d., Jakšičeva 5, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje kontrole količine in kakovosti sipkega živila, embaliranega, paletiziranega blaga (sladkor itd.) v Republiki Sloveniji.
7. Pogodbena vrednost: 5 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 290 SIT/tona blaga, 277 SIT/tona
blaga.
11., 12.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-8165
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inspect Ljubljana, d.d., Jakšičeva 5, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje kontrole količine in kakovosti pšenice iz uvoza.
7. Pogodbena vrednost: 8 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 218 SIT/tona pšenice, 188 SIT/tona
pšenice.
11., 12.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-8166
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inspect Ljubljana, d.d., Jakšičeva 5, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje kontrole količine in kakovosti pšenice ob odpremi iz skladišč.
7. Pogodbena vrednost: 35 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 500 SIT/tona pšenice, 498 SIT/tona
pšenice.
11., 12.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-8167
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inspect Ljubljana, d.d., Jakšičeva 5, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje kontrole količine in kakovosti nafte
in naftnih derivatov.
7. Pogodbena vrednost: 1 mio SIT +
stroški analiz.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,5 SIT/tona blaga, 15,5 SIT/tona
blaga.
11., 12.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 462-02/36-99/0431-001 Ob-8168
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/140-10-55.
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):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacij naročnika,
– garancijska doba na opravljeno storitev,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– na lokaciji carinarnice Celje, Dravograd in Maribor: ponudnik Anchi, d.o.o.,
Spodnja Brežnica 2, Poljčane,
– na lokaciji carinarnice Jesenice: ponudnik Kovinar gradnje St., d.o.o., Spodnji
Plavž 6, Jesenice,
– na lokaciji carinarnice Koper, Ljubljana, Nova Gorica, Sežana in na območju
južne meje z Republiko Hrvaško: ponudnik
Adaptacije in vzdrževanje, d.o.o., Lošča 54,
Vrhnika,
– na lokaciji carinarnice Murska Sobota:
ponudnik TOZ Prekmurka, Slomškova ulica
25, Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba tekočega vzdrževanja na objektih carinske službe po posameznih lokacijah
naročnika.
7. Pogodbena vrednost:
– za
lokacijo
carinarnice
Celje:
1,096.436,25 SIT,
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– za lokacijo carinarnice Dravograd:
3,147.621,75 SIT,
– za lokacijo carinarnice Jesenice:
2,990.946 SIT,
– za lokacijo carinarnice Koper:
3,684.656,50 SIT,
– za lokacijo carinarnice Ljubljana:
7,643.072,50 SIT,
– za lokacijo carinarnice Maribor:
4,023.081,79 SIT,
– za lokacijo carinarnice Murska Sobota: 1,889.244 SIT,
– za lokacijo carinarnice Nova Gorica:
3,641.245,30 SIT,
– za lokacijo carinarnice Sežana:
5,206.571,30 SIT,
– za lokacijo na meji z Republiko Hrvaško: 6,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za
lokacijo
carinarnice
Celje:
1,442.875 SIT,1,096.436,25 SIT,
– za lokacijo carinarnice Dravograd:
6,243.335 SIT,3,147.621,75 SIT,
– za lokacijo carinarnice Jesenice:
3,576.277,25 SIT,2,776.746 SIT,
– za lokacijo carinarnice Koper:
4,263.918,75 SIT,3,607.782,50 SIT,
– za lokacijo carinarnice Ljubljana:
7,818.104,84 SIT, 6,320.923 SIT,
– za lokacijo carinarnice Maribor:
7,827.582 SIT, 4,023.081,79 SIT,
– za lokacijo carinarnice Murska Sobota: 2,188.410 SIT, 1,719.550 SIT,
– za lokacijo carinarnice Nova Gorica:
3,791.622,38 SIT, 2,867.051,50 SIT,
– za lokacijo carinarnice Sežana:
5,512.719,03 SIT, 4,634.121,80 SIT,
– za lokacijo na meji z Republiko Hrvaško: 6,700.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23 z dne 4. 6. 1999.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 110-1/98
Ob-8218
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-79-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prenos lege gradbene parcele in izdelava
parcelacijskih načrtov za AC Lenart-Beltinci, pododsek Cogetinci-Vučja vas.
7. Pogodbena vrednost: 38,089.307
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,844.687 SIT, 38,089.307 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na javni

razpis za Prenos lege gradbene parcele in
izdelava parcelacijskih načrtov za AC Lenart-Beltinci, pododsek Cogetinci-Vučja vas,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 32-33/99
dne 7. 5. 1999, sta se prijavila dva ponudnika. Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da sta bili obe ponudbi popolni.
Glede na določilo prvega odstavka 42. člena ZJN, DARS, d.d., sprejema sklep, da je
bila ponudba ponudnikov: GZ Maribor+GZ
Celje+GZ Slovenije cenovno ugodnejša.
12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-8222
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona/faksa: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče, telefon/faks:
789-238.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3., 4., 5.
6. Vrsta storitve: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče s podružničnimi šolami
Karlovica, Rob in Turjak za šolsko leto
1999/2000.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi javnega razpisa so prispele štiri veljavne ponudbe, vsaka za posamezno relacijo. Za nobeno relacijo nista prispeli vsaj
dve ponudbi, zato se javni razpis ponovi.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 50/99 z
dne 28. 6. 1999.
Občina Velike Lašče
Št. 110-1/93
Ob-8225
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za zbiranje predlogov razvojno-raziskovalnih nalog s področja cest.
3. Datum izbire: 3. junij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: pri izboru so imeli prednost tisti predlogi, ki so z
opredelitvijo problema, raziskovalnim pristopom, kvalificiranostjo izvajalcev, finančno
ponudbo in rokom izvedbe v največji meri
izpolnili pričakovanja naročnika. Merila so
bila podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: izbrani so bili sledeči
izvajalci in njihovi predlogi razvojno-raziskovalnih nalog:
Izvajalec in naslov naloge
– ACADEMA, Računalništvo, projektiranje in izobraževanje: digitalni model javnih
cest v Republiki Sloveniji - 1.del, interaktivno grafično pregledovanje in vzdrževanje
cestnih podatkov,
– Cestno Podjetje Ljubljana: priprava popisov in normativov za dela, ki se izvajajo ob
elementarnih dogodkih,
– Cestno Podjetje Ljubljana: analiza organiziranosti in delovanja zimske službe,

Stran

3886 / Št. 58-59 / 23. 7. 1999

– Družba za državne ceste: meritve nosilnosti voziščnih konstrukcij z deflektometrom s padajočo utežjo (FWD-Falling Weight
Deflectometer) kot osnova za dimenzioniranje obstoječih voziščnih konstrukcij,
– Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, laboratorij za mehaniko tal in temeljenje: sodobni pristop k projektiranju sanacij plazišč,
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: projektiranje jeklenih
in sovprežnih mostov v skladu z evropskimi
standardi iz družine EUROCODE,
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: upravljanje z rizikom
pri gradbenih projektih v cestogradnji,
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: analiza slojevitih premostitvenih konstrukcij,
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: osnove za določitev
izgradnje prednostnih kolesarskih povezav
na državni kolesarski mreži,
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: sistem zbiranja podatkov o potovalnih časih na cestni mreži,
– IGEA: testna izvedba uskladitve identifikatorjev baze cestnih podatkov DRSC z
digitalno topografsko bazo GURS,
– Inštitut za metalne konstrukcije: smernice za izvajanje rednih pregledov jeklenih
in sovprežnih cestnih mostov,
– Inštitut za metalne konstrukcije: postopki za oceno preostale življenske dobe
jeklenih mostov,
– IRMA: projektiranje elementov iz mikroarmiranih betonov - 1.del: projektiranje
oblog predorov,
– OMEGA Consult: sovlaganje privatnega kapitala v prometne infrastrukturne objekte,
– OMEGA Consult: grafična homogenizacija pododsekov,
– Zavod za gradbeništvo: razvoj sistema
za tehtanje vozil med vožnjo čez most brez
uporabe detektorjev osi,
– Zavod za gradbeništvo: vpliv prometnih vibracij na zidane stavbe,
– Zavod za gradbeništvo: ekonomičnejše metode za vzdrževanje cest,
– CEMEK - Center za modeliranje elementov in konstrukcij, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo: uporabniku varnejši
cestno prometni sistemi,
– Fakulteta za gradbeništvo Univerze v
Mariboru, Center za gradbeno informatiko:
izdelava produktnega modela ceste za integracijo procesov v življenjskem ciklu ceste,
– Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za psihologijo: državne ceste in
prometna varnost učencev,
– OMEGA Consult: premostitveni objekti v Republiki Sloveniji.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: glej točko 5.
7.
8. Število prejetih ponudb: 59.
9.
10. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: skupna vrednost vseh ponudb je bila
385,857.000 SIT. Skupna višina razpoložljivih sredstev za letošnje leto je bila
57,000.000 SIT. Strokovna komisija je na
podlagi meril, navedenih v razpisni doku-
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mentaciji ocenila prispele ponudbe in glede
na razpoložljiva finančna sredstva pripravila
predlog izbora nalog. Na podlagi predloga
komisije je naročnik sprejel sklep, da sprejme 23 razvojno-raziskovalnih nalog.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8226
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ACER, d.o.o., Resslova 7,
8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: idejna
študija variant boljše povezave med
zgornjesavsko in zgornjesoško dolino
preko Cerknega.
7. Pogodbena vrednost: 7,050.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,973.000 SIT, 7,050.750 SIT.
11., 12., 13.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/93
Ob-8227
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projektivno podjetje Kranj,
Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: idejna
študija variant obvoznice Gozd Martuljek.
7. Pogodbena vrednost: 4,440.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,883.641 SIT, 4,440.000 SIT.
11., 12., 13.
Direkcija RS za ceste

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-8189
1. Naročnik, poštni naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,

Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: po prvem odstavku, 3. točke 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnične karakteristike, ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Verovškova 62.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: ekstra lahko kurilno
olje.
7. Pogodbena vrednost: 20,230.000
SIT v neto vrednosti.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

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

Št. 012-1/99-13
Ob-8034
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cene, rok, plačilni in kreditni pogoji, reference, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na objektu most čez
Savinjo v Lokah pri Mozirju.
7. Pogodbena
vrednost:
131,400.078,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
144,054.225,85
SIT,
131,400.078,70 SIT.
11.
12. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 44-45 z dne
11. 6. 1999.
Občina Mozirje
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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
Št. 512/1708-802
Ob-8195
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po tretji točki 55. člena zakona o javnih naročilih
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet naročila so nestandardne storitve, ki jih je usposobljen v celoti
izvršiti samo en ponudnik. Ponudnik ima v
rednem delovnem razmerju ustrezno število
strokovnih kadrov vseh, za realizacijo navedenega naročila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnično opremo in razpolaga s
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Smartcom, d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: uskladitev sistema inteligentnega omrežja za leto 2000.
7. Pogodbena vrednost: 38,259.607 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 512/2057-803
Ob-8197
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po tretji
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
predmet javnega naročila predstavlja nadaljevanje že začetega programa varovanja naročnikovih objektov in elektroenergetskih naprav. Za zaupanje izvedbe del
podjetju Tegrad, d.d., Ljubljana, je bilo
upoštevano uspešno sodelovanje v I. in II.
fazi izvedbe video nadzora na naših elektrarnah in širše reference za realizacijo takega dela, ustrezna kadrovska zasedenost,
zahteva po funkcionalnem dograjevanju obstoječega sistema, razpolaganje z navezujočimi se programi in podatkovnimi bazami, razpolaganje s pravicami intelektualne
lastnine za predmet javnega naročila, ugoden rok izvedbe in sprejemljivi komercialno-finančni pogoji.
3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeno v 2. točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: III.
faza izgradnje sistema video nadzora
DEM na HE Zlatoličje in Jez Melje.
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7. Pogodbena
vrednost:
29,820.472,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 022-28/99-3
Ob-8199
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana.
2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Ker je naročilo nadaljevanje že
opravljenega dela, je zanj usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano
opremo, strokovnimi kadri in specifičnim
znanjem v procesu izdelave pilotskega projekta kmetijskega informacijskega sistema
in projektov: “Izdelava in vzpostavitev vinogradniškega registra” ter “izdelava aplikacije za vodenje finančnih intervencij MKGP”.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aster, učinkovite računalniške rešitve, d.o.o., Nade Ovčakove 1,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja računalniškega informacijskega sistema MKGP v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 128,554.887
SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Ob-8200
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po tretji točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet naročila so nestandardne storitve, ki jih je usposobljen v celoti
izvršiti samo en ponudnik. Ponudnik ima v
rednem delovnem razmerju ustrezno število
strokovnih kadrov vseh, za realizacijo navedenega naročila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnično opremo in razpolaga s
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Smartcom, d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: uskladitev in prilagoditev sistema intelegentnega omrežja za leto 2000.
7. Pogodbena vrednost: brez vključenega davka za opremo in storitev znaša:
23,282.276 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Elektro Maribor, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-8201
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po tretji in
osmi točki 55. člena zakona o javnih naročilih
3. Datum izbire: 15. 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,
strokovnimi kadri in s pravicami intelektualne
lastnine. Strokovna komisija tudi ugotavlja,
da je to svetovalna in intelektualna storitev,
pri kateri cena ni bistveno merilo za izbiro
izvajalca, predmeta naročila, kakor tudi izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvajanje aktivnosti tehničnega in geodetskega opazovanja gradbenih objektov
NE Krško v letu 1999/2000.
7. Pogodbena vrednost: 21,901.810 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 350-01-35/99
Ob-8202
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.
2.
3. Datum izbire: 12. julij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbi sta bili ocenjevani na
podlagi naslednjih meril (vrstni red je določal njihovo pomembnost):
– vsebina in obseg dela,
– metodologija dela,
– reference ponudnika,
– kvaliteta ponudbe v celoti,
– ponudbena cena del in
– trajanje izvajanja del.
Komisija soglasno ugotavlja, da je ponudba Urbanističnega inštituta RS ustreznejša od ponudbe ZUM urbanizma, planiranja, projektiranja, d.o.o. Ustreznejša je tako
z vidika vsebinske in metodološke razdelave naloge, kot tudi z vidika definiranja obsega dela. Iz predložene dokumentacije je jasno razvidna metodologija dela. Predlagana
izvajalska skupina je z vidika priloženih referenc ustreznejša. Predlagani odgovorni nosilec je oseba z ustreznim znanjem in izkušnjami na področju regionalnega prostorskega razvoja. Rok izdelave raziskovalne naloge in cena njene izvedbe sta v ponudbi
opredeljeni v okviru razpisanih omejitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: naloga Zasnova regionalnega razvoja Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 300.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,000.000 SIT, 7,850.000 SIT.
11.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje
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Št. 350-01-36/99
Ob-8203
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.
2.
3. Datum izbire: 12. julij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbi sta bili ocenjevani na
podlagi naslednjih meril (vrstni red je določal njihovo pomembnost):
– vsebina in obseg dela,
– metodologija dela,
– reference ponudnika,
– kvaliteta ponudbe v celoti,
– ponudbena cena del in
– trajanje izvajanja del.
Komisija soglasno ugotavlja, da je ponudba Inštituta za ekonomska raziskovanja
ustreznejša od ponudbe ZUM urbanizma,
planiranja, projektiranja, d.o.o. Vsebina in
obseg dela sta definirana jasneje, za vsako
posamezno fazo je opredeljen metodološki pristop. Izvajalec kot primerjalno prednost navaja dostop do ekonomskih baz podatkov in uveljavljeno sodelovanje z institucijami, ki delujejo na isti problematiki. Predlagana izvajalska skupina in predlagani
odgovorni nosilec naloge imata ustrezne
izkušnje in znanja na področju gospodarstva in prostorskega razvoja. Rok izdelave
raziskovalne naloge in cena njene izvedbe
sta v ponudbi opredeljeni v okviru razpisanih omejitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IER Inštitut za ekonomska
raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: Naloga Gospodarstvo in dolgoročni prostorski razvoj Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,000.000 SIT, 5,950.000 SIT.
11.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: obnova in modernizacija petih potniških
vagonov B in dveh potniških vagonov
AB. Dela pri vsakem vagonu zajemajo obnovo konstrukcije ter vgradnjo statičnega
pretvornika, klimatske naprave, novega zavornega sistema, novih bočnih in čelnih vrat,
vakuumskih WC-jev, novih oken, novih baterij ter obnovljenih podstavnih vozičkov z
vgrajeno magnetno tirno zavoro.
7. Pogodbena
vrednost:
1.299,480.000 SIT (vključen DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 1/1-958/99
Ob-8209
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
edino podjetje, ki razpolaga z ustrezno tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi kadri za obnovo in modernizacijo potniških
vagonov v Sloveniji.
3. Datum izbire: 15. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edino podjetje
v Sloveniji, ki je sposobno izvesti obnovo in
modernizacijo potniških vagonov v zahtevanem obsegu (za hitrost do 160 km/h ter
izpolnjevanje vseh zahtev in predpisov za
vožnjo v mednarodnem železniškem potniškem prometu).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TVT Nova, d.o.o., Družba za
proizvodnjo tirnih vozil, Preradovičeva 22,
Maribor.

1. steklovina,
2. plastika,
3. imunodiagnostični
testi
4. gojišča
in biokemični testi
5. kemikalije
6. ostalo

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
Ob-8070
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
telefaks: 061/323-955.
2. (a) Kraj dobave: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Grablovičeva 44, Ljubljana, Bohoričeva 15, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kemikalij in drugega laboratorijskega materiala na podlagi izvedenega postopka po 50. čl. ZJN, v
količinah letnih potreb naročnika, okvirno
navedenih v razpisni dokumentaciji, skupaj
s seznamom blaga. Blago je razdeljeno v
naslednje skupine po naslednjih ocenjenih
vrednostih:
10,000.000 SIT;
9,000.000 SIT;
26,000.000 SIT;
22,000.000 SIT;
11,000.000 SIT;
23,000.000 SIT;

(c) Ocenjena vrednost naročila:
Skupaj
101.000.000 SIT
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava v obdobju dvanajst mesecev,
predvidoma od avgusta 1999 do avgusta
2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, vložišče, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 061/1323-245,
int.113.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 8.1999,
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati: ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 5.970 SIT na žiro
račun št. 50100-603-41773. V znesek je
vštet DDV.
5. (a) Datum in ura, do katerega je potrebno predložiti ponudbe: 23. 8. 1999, do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti ponudbe: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, vložišče, soba št. 001,
Trubarjeva 2, Ljubljana.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 12. uri, v sobi št. 104,
Trubarjeva 2, Ljubljana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
A. izpolnjevanje pogojev usposobljenosti po 1.-4. točki 2. odst. 40. člena ZJN,
dokazano s predložitvijo:
– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdila sodišča o registraciji, (za pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju dejavnosti (za civilne osebe),
– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s področja poslovanja v zadnjih 3 letih,
– potrdilo DURS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;
B. finančna sposobnost, dokazovana s
predložitvijo:
– BON1in BON2 ali BON3 za pravne
osebe,
– podatkov zadnje bilance stanja in uspeha (potrdi DURS), potrdilo banke, pri kateri ima odprt žiro račun, o povprečnem
stanju na računu v zadnjih 6 mesecih DURS
(civilne osebe);
C. izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:
– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe)
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civilne osebe);
Oboje izda pristojna upravna enota.
D. drugi pogoji: reference po razpisni
dokumentaciji; zagotavljanje naročniku celotnih letnih količin vsega razpisanega blaga
posamezne skupine; največ 25% potečenost roka uporabe blaga ob dobavi; ista
serijska številka istovrstnega blaga v posameznem kontingentu ob dobavi; dostavljanje predračunov ali cenikov v roku 2. dni po
pozivu naročnika; zagotavljanje popustov in
drugih znižanj cen v višini najugodnejših znižanj drugim kupcem; dobavni rok od 3 do14
dni (po skupinah – skladno z razpisno dokumentacijo); dostava blaga fco naročnik –
razloženo v skladišču; 30 dnevni plačilni
rok.
H.) Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000. SIT.
Pogoji in dokazila za njihovo dokazovanje so izrecno določeni v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko odda ponudbo za eno,
več ali vse skupine razpisanega blaga. Naročnik bo za vsako od skupin blaga sklenil
pogodbo za 12 mesecev s tremi ponudniki,
ki bodo izpolnjevali vse izločitvene kriterije
in bodo cenovno najugodnejši glede na ocenjeno enako kakovost vzorca artiklov.
Naročnik bo za sukcesivne dobave v neformalnem postopku med izbranimi ponudniki izbral tistega, ki bo po delnem predračunu ponudil najnižjo ceno glede na ocenjeno enako kakovost (merila).
10.
Inštitut za varovanje zdravja

Javni razpisi
Št. 663-05-507/99
Ob-8184
V skladu z 52. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije objavljamo
javni razpis
za najem objekta za terapevtski center
za zasvojene s prepovedanimi drogami
1. Najemodajalec: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije.
2. Predmet in kraj oddaje: stanovanjska
hiša, Ptuj, Ulica Viktorina Ptujskega 3.
3. Opis objekta: stanovanjska hiša s površino 229,34 m2 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v izmeri 893 m2.
4. Ogled: zainteresirani si lahko stanovanjsko hišo ogledajo dne 11. 8. 1999 ob
10. uri.
5. Stanovanjska hiša se daje v brezplačen najem za izvajanje programa terapevtskega centra za zasvojene s prepovedanimi
drogami.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
7. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici z
vidno oznako Ponudba - najem TC - Ne
odpiraj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
napisan natančen naslov ponudnika. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne
bodo prispele v roku, bo naročnik izločil in
jih neodprte vrnil pošiljatelju.
8. Vsebina ponudbe: ponudba, oblikovana v skladu z obrazcem ponudbe, ki je
del razpisne dokumentacije ter vse v razpisni dokumentaciji zahtevane priloge.
9. Razpisno dokumentacijo je možno
prevzeti na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
10. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– razpisni pogoji,
– navodila ponudnikom za izdelavo popolne ponudbe,
– obrazec ponudbe,
– izjava,
– vzorec pogodbe.
– navodilo strokovne komisije za spremljanje in razvoj socialne rehabilitacije zasvojenih v socialnem varstvu za izvedbo po-
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stopka verifikacije programov socialne rehabilitacije.
11. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje za sodelovanje na razpisu:
– je registriran za opravljanje socialno
varstvene dejavnosti in ima to dejavnost
opredeljeno v ustanovitvenih aktih ali ima
šifro podrazreda 85.3 po uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št
34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 89/98),
– program izvaja v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu,
– ima verificiran program terapevtskega
centra oziroma drug program reševanja socialne problematike, povezane z uživanjem
prepovedanih drog, ki je usmerjen v doseganje in/ali vzdrževanje abstinence ter socialne reintegracije ter zahteva skupno bivanje uživalcev drog (verifikacija pri Komisiji
za spremljanje in razvoj socialne rehabilitacije Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ali pri Odboru za izvajanje nacionalnega programa preprečevanja zlorabe drog
pri Svetu za zdravje RS),
– ima z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve že sklenjeno pogodbo o
sofinanciranju kakšnega programa socialne
rehabilitacije ali eksperimentalnega ali razvojnega programa,
– ima podporo lokalne skupnosti za izvajanje programa,
– ima izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in iz katerih je razvidno, da
bo lahko izvajal program terapevtskega centra.
Ponudbe lahko oddajo tisti izvajalci programov socialne rehabilitacije oziroma programov reševanja socialne problematike,
povezane z uživanjem drog, ki nameravajo v
objektu iz tega javnega razpisa izvajati program terapevtskega centra. Objekt se bo
oddal v najem najugodnejšemu ponudniku izvajalcu programa terapevtskega centra, ki
bo izpolnjeval pogoje iz razpisa ter bo njegov program:
– namenjen obravnavi uživalcev prepovedanih drog,
– oblikovan tako, da so cilji programa
med drugim tudi:
– doseganje abstinence od prepovedanih drog in/ali vzdrževanje abstinence od
nedovoljenih drog,
– socialna reintegracija uporabnikov
programa,
– zagotavljal uporabnikom programa bivanje v hiši.
12. Kriteriji in merila za izbor najemnika:
– reference izvajalcev programa,
– podpora lokalne skupnosti,
– sofinanciranje programa iz različnih virov,
– obseg dela in celovita ponudba programa,
– dolgoročno zastavljeno izvajanje programa,
– višina stroškov na uporabnika.
13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1999 ob
9. uri, v sobi številka 28 Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.
14. Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Sklep o izbiri najemnika bodo sodelujoči
na razpisu prejeli v 15 dneh od odpiranja
ponudb.
V primeru, da najemodajalec oceni, da
nobeden od ponudnikov ne more zagotoviti
kvalitetno strokovno in dolgoročno izvajanje
programa, si pridržuje pravico, da ne izbere
najemnika.
15. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom oziroma razpisno dokumentacijo
dobijo ponudniki po telefonu ali osebno med
9. in 10. uro v času do 31. 8. 1999 na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pri Petru Stefanoskem, telefon 061/178-33-87
ali
Borutu
Grabrijanu,
telefon
061/178-34-59.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 66305/0501/99
Ob-8179
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
52/94 – odl. US in 41/99) in 5. člena
pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in
dopolnitev št 57/99) ter v skladu s sklepom
Ministra za delo, družino in socialne zadeve
št. 66305/0501/99 z dne 19. 7. 1999,
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
storitve vodenja in varstva ter
zaposlitve pod posebnimi pogoji ter
institucionalnega varstva
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Predmet koncesije:
A. storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.
B. storitev institucionalnega varstva.
Opis storitve: storitev pod A. se izvaja
samo v obliki dnevnega varstva v trajanju 8
ur pet dni v tednu, storitev B pa se izvaja v
trajanju 16 ur pet dni v tednu ter 24 ur čez
vikende in počitnice v skladu s pogoji, ki jih
predpisuje Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99).
3. Obseg storitve: v skladu s sklepom
ministra z dne 16. 7. 1999 se razpisuje
koncesija:
– za storitev A: vodenje,varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji 70 mest,
– za storitev B: institucionalno varstvo
30 mest.
4. Krajevno območje za katerega se razpisuje koncesija: celotno območje Slovenije.
5. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija: odrasle telesno in duševno prizadete osebe :
– ki so sposobne aktivnega sodelovanja
v programu zaposlovanja pod posebnimi pogoji za storitev pod A.
– ki so vključene v dnevno obliko varstva
VDC in potrebujejo storitev pod B.
6. Začetek in čas trajanja storitve: koncesija se bo začela izvajati s prvim dnem
naslednjega meseca po podpisu koncesijske pogodbe, predvidoma od 1. 4. 2000
dalje.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
obdobje 7 let z možnostjo podaljšanja.
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7. Viri financiranja storitev: za osebe iz
drugega odstavka 100. člena zakona o socialnem varstvu se za storitev pod A stroški
krijejo iz državnega proračuna, za storitev
pod B pa s prispevki samih upravičencev.
Za tisti del storitve, za katerega so plačniki
upravičenci sami, so lahko oproščeni plačila storitve v skladu s tretjim odstavkom 100.
člena zakona o socialnem varstvu. Do uveljavitve uredbe o oprostitvah za plačevanje
socialnovarstvenih storitev se uporabljajo
materialnopravna določila samoupravnega
sporazuma o uresničevanju socialno
varstvenih pravic (Uradni list SRS, št.26/84
in 14/89).
8. Način plačila za opravljanje storitve:
se uredi s koncesijsko pogodbo na enak
način kot to velja za plačilo storitev, ki jih
opravljajo javni zavodi.
Ceno storitve določi koncesionar v soglasju z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve in v skladu s pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.10/94,
22/94, 82/94 in 37/95).
9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na natečaj se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki opravljajo eno ali obe
storitvi, ki sta predmet koncesije.
Koncesionarji so lahko pravne osebe,
vpisane v sodni ali drug ustrezen register in
zasebniki, vpisani v register zasebnikov pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 60. člen, fizične osebe
pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66.
člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 52/94 in 41/99).
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99).
Dokazati mora, da bo na dan 1. 4. 2000
oziroma na dan sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval zadostno število strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki
morajo izpolnjevati pogoje iz 56., 69. in 70.
člena zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 54/92, 52/94 in 41/99) ter
drugih zaposlenih delavcev v skladu s prilogo III. razpisne dokumentacije.
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati tehnične pogoje, ki jih za storitvi pod A določa pravilnik o
minimalnih tehničnih in strokovnih pogojih
za delo zavodov za zaposlovanje invalidnih
oseb pod posebnimi pogoji (Uradni list SRS,
št. 15/86), za storitev pod B pa pravilnik o
minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje
storitev institucionalnega varstva starejših
oseb, pomoči na domu in socialnega servisa (Uradni list RS, št. 6/99).
Koncesionar mora imeti izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je
predmet koncesije, iz katerega bo razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.
10. Prijava in vrste dokazil, ki jih mora
predložiti ponudnik:
– prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji,
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– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi zaposlitvi,
– spisek strokovnih referenc izvajalcev s
področja razpisane koncesije,
– projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje, za katero je razpisana koncesija,
– dokazilo o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor,
– projektno dokumentacijo za objekt
oziroma prostore iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov,
– program dela, iz katerega bo razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitve, število uporabnikov in metode dela,
– strukturo in izračun cene storitve po
posameznih elementih.
Če je ponudnik fizična ali pravna oseba,
ki je skladno s tretjim odstavkom 41.b člena
zakona o socialnem varstvu pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil iz 2. in
3. alinee predloži odločbo o dovoljenju za
delo.
Če ponudnik še nima dokazil iz 10. alinee, predloži do predpisanega roka vlogo
za pridobitev zahtevanega dokazila, ki jo je
vložil pri pristojnemu organu.
11. Rok za prijavo na natečaj: 1. 9.
1999.
Prijave na natečaj je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: “Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, s pripisom – Prijava za koncesijo -VDC – Ne odpiraj!”.
12. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– potrebe po zagotavljanju storitve na
določenem teritorialnem območju,
– reference o dosedanjem delu s populacijo, kateri je namenjena storitev ,
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja storitve z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in metod
dela,
– število uporabnikov storitve,
– druge morebitne ugodnosti in storitve, ki jih koncesionar nudi uporabnikom.
13. Rok za izbiro med ponudbami: predvidoma do 1. 2. 2000
14. O izbiri koncesionarja bo odločil minister za delo, družino in socialne zadeve z
odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v 30 dneh
po prejemu poročila komisije. V roku 30 dni
po vročitvi odločbe vsem ponudnikom bo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izbranemu koncesionarju posredovalo
predlog pogodbe o koncesiji.
15. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na Ministrstvu za delo,družino in socialne zadeve
pri Vladuški Cimperman, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.178-3380 ali 178-3376 in pri
Stanki Tutta, tel. 178-3332 ter na spletnih
straneh Mimistrstva za delo, družino in socialne
zadeve
http://www.sigov.si/mddsz/index.htm.
Razpisna dokumentacija zajema:

– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na natečaj,
– obrazec o zadostnem številu delavcev,
– obrazec izračuna cene s strukturo cene.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 19/99
Ob-8288
Na podlagi zakona o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS št. 45/95), zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93), objavlja Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva, s soglasjem Ministrstva za
malo gospodarstvo
javni razpis za kreditiranje projektov iz
sredstev pridobljenih iz naslova zakona
o uporabi sredstev pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. list št. 45/95).
1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarstva (Ur. list RS št. 18/91), odredbe
o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Ur.
list št. 62/95) in spremembah iste odredbe
(Ur. list št. 37/97), zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. list RS št. 45/1995, ter predpisov navedenih v uvodnem delu razpisa bo
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
dodeljeval posojila za projekte na področju
malega gospodarstva.
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
bo dodeljeval posojila za projekte na področju malega gospodarstva v sodelovanju
z naslednjimi bankami: A banka, d.d., Ljubljana, Banka Celje, d.d., Celje, Banka Domžale, d.d., Domžale, Banka Koper, d.d., Koper, Banka Velenje, d.d., Velenje, Banka
Vipa, d.d., Nova Gorica, Dolenjska banka,
d.d., Novo mesto, Factor banka, d.d., Ljubljana, Gorenjska banka, d.d., Kranj, Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec, Krekova
banka, d.d., Maribor, Nova kreditna banka,
d.d., Maribor, Nova kreditna banka, d.d.,
Področje Nova Gorica, Nova ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Pomurska banka,
d.d., Murska Sobota, Poštna banka Slovenije, d.d., Maribor, Probanka, d.d., Maribor, SKB banka, d.d., Ljubljana, Slovenska
investicijska banka, d.d., Ljubljana, Slovenska zadružna kmetijska banka, d.d., Ljubljana, Volksbank-Ljudska banka, d.d., Ljubljana.
Znesek kreditiranja je 2.000,000.000
SIT
– za dolgoročne kredite 1.700,000.000
SIT,
– za kratkoročne kredite 300,000.000
SIT.
2. Merila in pogoji
2.1 Splošni pogoji
Na razis se lahko prijavijo enote malega
gospodarstva po določilih zakona o razvoju
malega gospodarstva. Prednost pri dodeli-
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tvi posojil bodo imeli prosilci ki zagotavljajo
naslednje cilje:
– povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov,
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti malega gospodarstva zlasti na
mednarodnih trgih,
– pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij v enotah malega gospodarstva,
– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva z visoko stopnjo
inovativnosti,
– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– pospeševanje zadružništva pri skupni
nabavi najsodobnejše tehnologije, skupnega nastopa na mednarodnih trgih in skupnih
inovacijah.
Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa po cenah v konvertibilni valuti.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in kakovost
poslovanja, inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba, finančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti.
2.2 Pogoji za dodeljevanje posojil
Prosilec lahko vloži zahtevek za posojilo, če znaša predračunska vrednost investicije največ 90,000.000 SIT. Maksimalna
višina posojila je lahko največ 50% predračunske vrednosti. Posojila lahko pridobijo
prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Odplačilna doba posojila:
– dolgoročni krediti se odobravajo za dobo vračanja, ki je odvisna od poslovnega
načrta in narave vlaganja,
– kratkoročni krediti se odobravajo za
dobo vračanja do 1 leta
– obrestna mera: TOM + 2% letno
– stroški posojila: 0,7% od zneska odobrenega posojila,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
bank.
3. Vsebina vloge za posojilo
1. Obrazec Sklada za pridobivanje pomoči,
2. Poslovni načrt (samo za dolgoročne kredite),
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi
posojila,
4. Dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih (za gospodarske družbe BON-3
Podatki o solventnosti in boniteti za tekoče
leto od krajevno pristojne Agencije za plačilni promet, za SP potrdilo o plačanih davkih
od krajevno pristojne izpostave DURS),
5. Pismeno izjavo investitorja o pridobitvi sredstev iz podobnega naslova na občinski ali rapubliški ravni,
6. Za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
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7. Za SP fotokopijo priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2 potrjenega od krajevno pristojne izpostave DURS,
8. Za vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost fotokopijo obrtnega dovoljenja,
9. Obvestilo Zavoda za statistiko o dejavnosti in matični številki,
10. Za vse prosilce navedbo števila
zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M 1/2),
11. Podatki o izdelovalcu poslovnega
načrta in njegove reference.
4. Rok za prijavo
Vloge za dodelitev posojila pošljite na
naslov: Sklad RS za razvoj malega gospodarstve, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/217-872.
Rok za prijavo je odprt od objave do
porabe namenskih sredstev. Sklad bo v
sredstvih javnega informiranja objavil datum, ko bodo namenska sredstva porabljena.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo za posamezno vrsto nosilca. Sklad RS
za razvoj malega gospodarstva lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, se zavrne. Ravno tako se zavrne
neustrezna vloga in tista, ki prispe po porabi
sredstev.
Vse popolne in ustrezne vloge bo
obravnaval Upravni odbor Sklada in o njih
odločil.
Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Upravnega odbora dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Vse ostale informacije so na voljo na
zgornjem naslovu.
Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Sklepi o privatizaciji
Ob-8055
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98, 12/99) – 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 seji
dne 7. 7. 1999 sprejel
sklep o privatizaciji
družbe “IMP ITAK, d.d., Ljubljana”
1. V družbi IMP ITAK, d.d., Ljubljana,
matična številka: 5114233, dejavnost:
proizvodnja toplotne tehnike, skupno število delnic: 90.319, se izvede privatizacija:
1.1. 66.295 navadnih delnic v lasti SRD,
katere nominalna vrednost za eno delnico
znaša 1.000 SIT, prenešenih na Sklad RS

za razvoj na podlagi sklepa o lastninskem
preoblikovanju, št. LP 467/95-ST, z dne
12. 9. 1995;
1.2. 1.552 delnic v lasti SRD,d.d., pridobljenih na osnovi konverzije terjatev.
2. Privatizacija se izvede na sledeče načine:
2.1. 1.602 navadnih imenskih delnic se
izroči denacionalizacijskemu upravičencu
Francu Smoletu oziroma njegovim pravnim
naslednikom;
2.2. 16.173 navadnih imenskih delnic
se ponudi v odkup z uporabo interne razdelitve;
2.3. 16.173 navadnih imenskih delnic
se proda pooblaščenim investicijskim družbam;
2.4. 32.347 navadnih imenskih delnic
se ponudi v odkup strateškemu partnerju z
načinom javne prodaje – javno zbiranje ponudb.
3. 1.552 navadnih imenskih delnic se
ponudi v odkup strateškemu partnerju z načinom javne prodaje – javno zbiranje ponudb.
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. Točke 2.2. – interna razdelitev se
izvrši z lastniškimi certifikati oziroma potrdili
za manj izplačane neto osnovne plače, pri
čemer morajo upravičenci najprej uporabiti
potrdila in šele nato lastniške certifikate;
4.2. Točke 2.3. – prodaja PID se izvrši z
lastniškimi certifikati;
4.3. Točke 2.4. in točke 3. – prodaja
strateškemu partnerju se izvrši z gotovino.
4.4. Denacionalizacijski
upravičenec
Franc Smole oziroma njegovi pravni nasledniki pridobijo delnice na podlagi odločbe,
številka: 03/01-301-9/92 RS – Upravne
enote Ljubljana, izpostava Šiška, z dne
22. 2. 1995.
5. Prodajna cena delnic:
5.1. Iz točk 2.1., 2.2. tega sklepa za
eno delnico 2.290 SIT.
5.2. Prodajna cena delnic iz točke 2.3.
se določi v skladu s prvim odstavkom 3.
člena ZZSPID (Ur. l. RS, št. 59/96)
5.3. Izhodiščna cena delnice iz točke
2.4. in 3. tega sklepa znaša 3.300 SIT.
Kolikor pri prvi prodaji izhodiščna cena ne
bo dosežena, se pri nadaljnjih prodajah uporabi določilo drugega in tretjega odstavka
19. člena ZZLPPO. Novo izhodiščno prodajno ceno določi Uprava SRD, d.d..
6. Delnica, ki je predmet privatizacije,
daje imetniku pravico do:
– udeležbe pri upravljanju družbe;
– pravico do dela dobička družbe;
– pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Delnice so prosto prenosljive, razen pri
2.2., ki jih bodo imetniki odkupili z lastniškimi certifikati oziroma potrdili, pri katerih je
prenosljivost 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.
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Objave
delniških družb
Ob-8289
Poslovodstvo družbe za upravljanje KBM
Infond, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, objavlja, da namerava na podlagi
sklepa skupščine z dne 20. 4. 1999 znižati
osnovni kapital za 250,000.000 SIT, iz dosedanjih
450,000.000
SIT
na
200,000.000 SIT in zato v skladu s 454.
členom zakona o gospodarskih družbah objavlja
2. poziv
upnikom družbe, da se oglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Upniki družbe naj svoje
nestrinjanje z zmanjšanjem osnovnega kapitala posredujejo s priporočenim pismom na
sedež družbe KBM Infond, d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor, v roku 15 dni
od dneva objave tega poziva, sicer se bo
štelo, da se z znižanjem strinjajo.
KBM Infond, d.o.o., Maribor

Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-8290
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
zakona o prevzemih sporočamo delničarjem družbe Posavje trgovina, d.d., Brežice,
Cesta prvih borcev 35, da je družba Mercator, d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana, pridobila 139.677 navadnih delnic, kar predstavlja 21,5% vseh delnic družbe Posavje trgovina, d.d.
Posavje trgovina, d.d., Brežice
uprava
Št. 108-99
Ob-8292
V skladu s 465. člena zakona o gospodarskih družbah uprava sporoča, da je družba PID Zvon Ena, d.d., pridobila večinski
delež v družbi Avtoservis Gorica, d.d., Vojkova 49, 5000 Nova Gorica.
Avtoservis Gorica, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Preklic
Št. 3031
Ob-8293
Uprava delniške družbe Merinka Maribor, d.d., Žitna ulica 12, 2000 Maribor,
preklicuje sklic III. skupščine delniške družbe Merinka Maribor, d.d., Žitna ulica 12,
2000 Maribor, sklicano za dne 19. 7. 1999
ob 9. uri, na sedežu družbe v Žitni ulici 12,
2000 Maribor, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.
Merinka Maribor, d.d.,
uprava
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Ob-8051
Uprava delniške družbe GIVO, Gradnja
in vzdrževanje objektov Ljubljana d.d., Dvorec Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana, sklicuje na podlagi 283.člena zakona o gospodarskih družbah in točke 7.6 statuta delniške družbe
redno zasedanje skupščine družbe
ki bo v ponedeljek 23. 8. 1999 ob
14. uri na sedežu delniške družbe v Ljubljani, Zaloška 69.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe (imetniki navadnih delnic).
Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo vsaj 15%
glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, to je 23. 8. 1999 ob
14.30 v istem prostoru z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na število prisotnih delničarjev in
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji morajo prisotnost na skupščini
najaviti v pisni obliki tako, da njihove prijave
prispejo na sedež družbe do vključno 20. 8.
1999, sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini družbe.
Dvorana, v kateri bo skupščina, bo zaradi administrativnih opravil odprta 30 minut
pred pričetkom seje. Zaprta bo ob 14. uri.
Pooblaščenec delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo in če je udeleženec pooblastilnega razmerja pravna oseba, tudi izpisek iz sodnega
registra. Pooblastilo za zastopanje na skupščini je potrebno deponirati v tajništvu družbe na sedežu družbe do vključno 20. 8.
1999.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine, in sicer predsednik skupščine, notar in preštevalec glasov po predlogu Uprave družbe.
2. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa št. 2: delniška družba
GIVO, Gradnja in vzdrževanje objektov Ljubljana, d.d., se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Firma družbe se glasi: GIVO, Inženiring
in vodenje investicij, d.o.o., Ljubljana.
Skrajšana firma se glasi: GIVO, d.o.o.,
Ljubljana.
Družba z omejeno odgovornostjo GIVO
d.o.o. je pravni naslednik delniške družbe
GIVO d.d. in s trenutkom veljavnosti preoblikovanja vstopa v vsa njena pravna razmerja.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
88,200.000 SIT in je sestavljen iz 294 navadnih delnic po nominalni vrednosti
300.000 SIT za delnico, se preoblikuje v
osnovne deleže, katerih nominalni zneski
so enaki nominalnemu znesku vseh delnic,
s katerimi razpolaga posamezen delničar.
Skupna nominalna vrednost vseh deležev
ostane enaka nominalnemu znesku vseh
delnic.
Preoblikovanje prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo.

V primeru, da je obstoječi sklep sprejet z
najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe,
družba izjavlja, da delničarjem, ki preoblikovanju družbe nasprotujejo, ponuja odkup njihovih poslovnih deležev po polovični vrednosti od nominalne vrednosti deleža.
3. Oblikovanje organov upravljanja družbe z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa št. 3: z dnem pravnomočnosti vpisa preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
GIVO d.o.o. Ljubljana, preneha mandat sedanji Upravi družbe in nadzornemu svetu
družbe. S tem dnem se za direktorja družbe
imenuje Jože Vidrih in za izvršno direktorico
Marjeto Tomšič, ki zastopata družbo neomejeno, in sicer za dobo petih let od pričetka veljavnosti imenovanja.
Predlog sklepa št. 4: na predlog uprave
skupščina družbe sprejme predlog
Družbene pogodbe družbe GIVO d.o.o.
Popolno gradivo za sejo skupščine je
delničarjem na voljo in vpogled na sedežu
družbe v tajništvu, in sicer vsak delovnik po
objavi sklica skupščine med 8. in 12. uro.
GIVO d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Ob-8052
Na podlagi 37.člena statuta družbe uprava sklicuje
četrto skupščino
družbe Filc, d.d., Mengeš,
ki bo 26. 8. 1999 ob 10. uri v prostorih
na sedežu družbe v Mengšu, Slovenska cesta 40, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenuje notar.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poslovno poročilo za leto 1998, v
predloženem besedilu skupaj z revizorskim
poročilom.
3. Sklepanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nadzornega sveta: dobiček za leto 1998 v znesku 74,988.378,90 SIT ostane v celoti nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 1999
imenuje IN Revizija, d.o.o., Ljubljana.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 23. avgusta 1999, in
sicer s priporočenim pismom ali osebno v
tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na skupščini oziroma uresničevati glasovalnih pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 23. 8. 1999 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom,
ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora
vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO
pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o
pooblaščencu in št. glasov še firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja.
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Letno poročilo in preostalo gradivo za
skupščino je na vpogled v tajništvu družbe
Filc, d.d., Mengeš, Slovenska cesta 40,
1234 Mengeš, vsak delovni dan od 8. do
15. ure.
Filc, d.d., Mengeš
uprava
Ob-8060
Na podlagi 37. člena statuta družbe Eurotehna, poslovno trgovski sistem, d.d., Ljubljana, Dunajska 21, sklicuje uprava družbe
2. redno skupščino
družbe Eurotehna, poslovno trgovski
sistem, d.d.,
ki bo dne 25. 8. 1999 ob 13. uri v
prostorih družbe na naslovu Ljubljana, Dunajska 21, ter skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predlagani predsednik
skupščine in preštevalec glasov.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Poročilo o lastninskem preoblikovanju.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju podjetja.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepov:
a) Na podlagi predloga uprave, mnenja
nadzornega sveta in poročila revizorja se
sprejme letni poročili o poslovanju družbe
za leto 1998 in o poslovanju poslovnega
sistema za leto 1998.
b) Na predlog uprave se izguba iz preteklih let vključno z revalorizacijskimi popravki
po stanju na dan 1. 1. 1999 pokrije v breme dolgoročnih rezervacij.
Udeležba na skupščini in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo na sedežu podjetja
Ljubljana, Dunajska 21, vsaj tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 14. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Eurotehna, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-8066
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Svila, d.d., Maribor, Ob Dravi 6,
sklicujem
4. redno skupščino
delniške družbe Svila, tekstilna
tovarna, trgovina in storitve, d.d.,
ki bo dne 25. 8. 1999 na sedežu družbe, s pričetkom ob 16. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov. Ugotovi se, da je na seji navzoča
vabljena notarka.
3. Obravnava letnega poročila delniške
družbe Svila, d.d., za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo družbe Svila, d.d., za leto
1998 v predloženi vsebini.
4. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v letu 1998 v znesku 200,782.141,11 SIT se
pokriva iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
5. Spremembe članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila, da je svet delavcev z dnem 19. 3.
1999 razrešil Alojza Kladnika kot člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev in z
dnem 1. 6. 1999 za novega člana predstavnika delavcev imenoval Dejana Vrečo.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila, da je Petru Mlakarju, članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev,
z dnem 5. 7. 1999 na podlagi njegove
odstopne izjave prenehalo članstvo v nadzornem svetu.
6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Svila, d.d., za poslovno leto 1999 se imenuje
revizijska družba Pricewaterhouse Coopers,
d.d., Ljubljana.
7. Spremembe in dopolnitev statuta delniške družbe Svila, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitev statuta delniške družbe Svila, d.d., v predloženem besedilu.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog sklepa: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pogoj za udeležbo
na skupščini je pisna prijava udeležbe, ki
mora biti predložena v službo splošne administracije družbe najkasneje tri dni pred
skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in predlog sprememb in dopolnitev statuta
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan, od dneva objave tega
sklica do vključno zasedanja skupščine,
med 12. in 13. uro. Vsak morebiten nasprotni predlog delničarjev mora biti obrazložen in v pisni obliki v ovojnici z oznako
»skupščina – nasprotni predlog« predložen
upravi družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi isti dan ob 16.30 na sedežu družbe. Na ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Svila, d.d. Maribor
direktorica: mag. Lijana Kocbek,
univ. dipl. inž.

Ob-8072
Na podlagi 73. člena statuta družbe Kovinoplastika Lož, družba pooblaščenka,
d.d., uprava sklicuje
1. redno skupščino Kovinoplastike Lož,
družbe pooblaščenke, d.d.,
ki bo v sejni sobi v nabavnem sektorju
Kovinoplastike Lož, d.d., dne 26. 8. 1999
ob 17. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: za predsednika
skupščine se izvoli Marka Žnidaršiča. Za
preštevalki glasov se izvoli Metodo Vrtar in
Ksenijo Zabukovec.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
3. Obravnava in odločanje o poročilu o
ustanovitvi družbe pooblaščenke in o ustanovitvenem revizijskem poročilu.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: potrdi se poročilo
o ustanovitvi družbe pooblaščenke.
4. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička na predlog začasne uprave
in pozitivnega mnenja začasnega nadzornega sveta. Dobiček v višini 22,657.784 SIT
se razdeli za dividende delničarjem. Dividenda v višini 53,33 SIT bruto na delnico
bo izplačana delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan sklica skupščine.
Dividenda bo izplačana najkasneje 30 dni
po skupščini.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 1999 revizijsko hišo KPMG Slovenije, d.o.o., Ljubljana.
6. Imenovanje nadzornega sveta družbe
pooblaščenke.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se v nadzorni svet Kovinoplastike Lož, družbe pooblaščenke, imenujejo predlagani člani: Avsec Jože, Čuk
Slavica, Ožbolt Slavko, Tišler Jože, Turk
Bernard, Škrbec Mitja.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386
Stari trg pri Ložu, pri Branku Troha, predsedniku začasne uprave Kovinoplastike Lož
družbe pooblaščenke, vsak delovni dan od
11. do 12. ure, od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 10 dni pred zasedanjem skupščine in ki
bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
dnem sklica skupščine.
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Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt dve uri pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 26. julija 1999 ob 18. uri v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož,
družba pooblaščenka, d.d.,
začasna uprava
Ob-8075
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe
Špecerija veletrgovina Bled, d.d., Bled, Kajuhova 3, uprava družbe sklicuje
2. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v sredo 25. 8. 1999 ob 12. uri v
sejni sobi družbe na Bledu, Kajuhova 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost,
– izvolijo se delovna telesa skupščine:
za predsednika Staneta Repovža, za preštevalce glasov Friderika Ambrožiča in Slavo Korošec, za vodenje zapisnika notarja
Staneta Krainerja.
2. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.
3. Razporeditev dobička ustvarjenega v
letu 1998.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček
iz leta 1998 v višini 78,.083.000 SIT se
razporedi za rezerve.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic, tako da skupna nominalna vrednost
pridobljenih delnic ne bo presegala 10%
osnovnega kapitala.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 1999
imenuje Pricewaterhouse-Coopers, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
6. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in izvolitev novih.
Predlog sklepa: razrešita se predsednica in namestnik predsednice dosedanjega
nadzornega sveta in izvolita nova člana: Miro Podrekar, univ. dipl. ek. in Marjan Nagode, univ. dipl. ek.
7. Informacija delničarjem.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 25. 8. 1999 ob
12. uri. Če so na njej prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo
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15% vseh glasov, skupščina lahko veljavno
odloča. V primeru, da skupščina ob času
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.30 na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino prisotnega osnvonega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ostane družbi. Delničarje
oziroma pooblaščence naprošamo, da
pooblastila dostavijo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino skladno
z določilom XII. poglavja zakona o prevzemih. Delničarji in pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Vse delničarje, ki se bodo skupščine udeležili, naprošamo, da 30 minut pred začetkom skupščine uredijo formalnosti v zvezi z
udeležbo.
Na skupščini lahko sodelujejo delničarji,
ki so najmanj tri dni pred skupščino vpisani
v delniški knjigi.
Gradivo
Gradivo za posamezno točko dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled od objave
sklica skupščine do pričetka skupščine na
sedežu družbe, na Bledu, Kajuhova 3, vsak
dan od 12. do 14. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarje prosimo, da svoje protipredloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu
redu v pisni obliki in z obrazložitvijo vložijo v
roku sedem dni od objave tega sklica, priporočeno po pošti, ali neposredno na sedežu družbe.
Špecerija veletrgovina Bled, d.d.
direktor Franc Pavlič
Ob-8077
Na podlagi 46. člena statuta delniške
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec, uprava družbe vabi delničarje na
2. sejo skupščine
delniške družbe KLI Logatec, d.d.,
Tovarniška 36, Logatec,
ki bo v četrtek, 26. 8. 1999 ob 13. uri
na sedežu družbe Tovarniška 36.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine v sestavi:
– predsednica skupščine: Gabrijela Ivančič,
– preštevalci glasov: Ivanka Korenč,
Marta Lukančič, Marija Žagar.
Na skupščini sodeluje notar Andrej Rozman.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 po predlogu uprave družbe, na podlagi poročila o opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 1998 ter pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane izguba iz leta 1998 v višini
115,766.797,38 SIT nepokrita.
4. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 1999 imenuje finančnega
revizorja: KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Informacija delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 26. 8. 1999 ob
13. uri na sedežu družbe. Če na prvem
sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno
zasedanja skupščine skliče za isti dan, 26.
8. 1999 ob 14. uri. Na ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Delničarji in pooblaščenci lahko sodelujejo na
skupščini, kolikor se predhodno, najkasneje tri dni pred skupščino, pismeno prijavijo
oziroma oddajo pooblastila.
Na dan skupščine delničarji oziroma njihovi pooblaščenci svojo prisotnost potrdijo
vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Tovarniški 36, Logatec, vsak delovni dan od prvega dne naslednjega dne
od dneva objave sklica, v času od 10. do
12. ure.
KLI Logatec, d.d., Logatec
uprava – direktorica
Ob-8079
Na podlagi 6.c člena statuta družbe SGP
Koper, Gradbeno podjetje, d.d., Koper,
Obrtniška ul. 30, uprava sklicuje
redno sejo skupščine
delniške družbe SGP Koper, gradbeno
podjetje, d.d.
ki bo dne 25. 8. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe v Kopru, Obrtniška ulica 30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Igor Debernardi, za preštevalce glasov – člane verifikacijske komisije pa Alfred Gojtanič, Zdenka Stergulc in
Stellio Loganes.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1998 v predlaganem besedilu.
4. Delitev dobička za leto 1998
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se odloči, da se dobiček ustvarjen v letu 1998 v
višini 305.000 SIT ne razdeli in ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 1999
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imenuje revizijska hiša Reset, d.o.o., Portorož.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši član nadzornega sveta Rajko Žigante.
Izvoli se nov član nadzornega sveta Igor
Debernardi.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se določi sejnina za člane nadzornega sveta v višini 30.000 SIT
neto za predsednika in 25.000 SIT neto za
člane nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila stroškov s prihodom na sejo.
8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se statut spremeni po priloženih predlogih.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo delničar prejme ob vstopu v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred
skupščino prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Skupščini bo prisostvoval notar Dravo
Ferligoj iz Kopra.
Popolno gradivo za skupščino je na voljo
na sedežu družbe v Kopru, Obrtniška ulica
30, od 25. 7. 1999 dalje vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
Morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisno sporočeni upravi družbe v sedmih dneh
od dneva objave sklica.
V primeru, če ob sklicu skupščina ne bi
bila sklepčna, se bo ponovno sestala pol
ure kasneje. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
SGP Koper, d.d.,
uprava
Št. 177
Ob-8080
Na podlagi 7.3. toče statuta delniške
družbe »Fino«, d.d., Nova Gorica, sklicuje
uprava
tretjo redno skupščino
delniške družbe »Fino«, d.d., Nova
Gorica, Rejčeva 26,
ki bo v četrtek,dne 26. 8. 1999, ob 16.
uri v Obrtnem domu v Novi Gorici.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov in seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Sprejme se sklep o imenovanju predsednika skupščine, preštevalcev glasov, zapisnikarja in določi notarja.
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2. Poročilo o poslovanju podjetja v letu
1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1998 z
mnenjem nadzornega sveta.
3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz preteklih
let se razporedi po predlogu uprave in nadzornega sveta.
4. Sprememba statuta – razširitev dejavnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo dopolnitve
statuta o razširitvi dejavnosti v predlaganem
besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
Predlogi sklepov in gradivo za skupščino so od dneva objave dalje na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu družbe, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
FINO, d.d., Nova Gorica
uprava
Ob-8081
Na podlagi določil statuta trgovske družbe, Center Radeče, d.d., sklicuje uprava
družbe
4. skupščino
družbe Center Radeče, d.d.,
ki bo v petek dne 27. 8. 1999 ob 10. uri
v sejni sobi Hotela Jadran, Radeče, Trg 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov, zapisnikar in notar.
2. Obravnava letnega poročila uprave za
leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem pooblaščenega revizorja.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
1998 v znesku 1,235.926,82 SIT ostane
nerazporejen.
4. Spremembe oziroma dopolnitve statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se spremembe oziroma dopolnitve statuta družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizijo delniške družbe v poslovnem letu 1999 se po predlogu
nadzornega sveta imenuje Plus Revizija iz
Ljubljane.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina razreši člana nadzornega sveta
Ernesta Žvara na njegovo željo in imenuje
novega člana nadzornega sveta Ireno Bregar z mandatom obstoječega nadzornega
sveta.
Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Titova 8, Radeče, v
tajništvu, vsak delovni dan od 12. do 14.

ure, od dneva objave sklica do zasedanja
skupščine.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji sami ali
po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih
zastopnikih.
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje javno.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
27. 8. 1999 ob 11. uri v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja, v tem času se bodo delile
glasovnice.
Center Radeče, d.d.,
uprava
Ob-8082
Uprava družbe Capita Podjetje za upravljanje holding družb, d.d., Ljubljana, Pražakova 6, na podlagi statuta družbe in zakona
o gospodarskih družbah v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
letno skupščino
družbe Capita Podjetje za upravljanje
holding družb, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 26. 8. 1999 ob 11.
uri v prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe Capita, d.d., Ljubljana za leto 1998 in revizijskega poročila, ki
ga je izdelala revizijska družba Revidis dne
4. 6. 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe Capita,
d.d., Ljubljana, za leto 1998 po predlogu
uprave in nadzornega sveta in revizijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba Revidis dne 4. 6. 1999.
3. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 1999
se imenuje revizijska družba Revidis, d.o.o.,
Ljubljana.
4. Razno – vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje in udeležba na skupščini.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in so na dan 31. 7. 1999
vpisani v centralni register pri KDD. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo upravi družbe.
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Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odloča ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
v tajništvu družbe Capita, d.d., Ljubljana,
Pražakova 6, vsak delovni dan do skupščine med 10. in 12. uro.
Capita, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-8083
Na podlagi 37. člena statuta Adriatic Zavarovalne družbe, d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
20. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,
Koper,
ki bo v ponedeljek 30. 8. 1999 ob
12.30 v sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljubljanska cesta 3a.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika 20. seje skupščine Adriatic Zavarovalne družbe, d.d., Koper se izvoli Branka Neffat, za preštevalki glasov se določi
Sandro Jukič in Majo Trstenjak, za notarko
pa se določi Nevenko Kovačič iz Kopra.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: sprejme se poslovnik o delu
skupščine Adriatic Zavarovalne družbe,
d.d., Koper v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Uprava predlaga ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta naslednji sklep: sprejme
se letno poročilo Adriatic Zavarovalne družbe, d.d., Koper za leto 1998 v predloženem
besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepov o ugotovitvi in delitvi
dobička: uprava predlaga ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta naslednje sklepe:
1. Dobiček iz poslovanja za leto 1998 v
višini 419,282.085,38 SIT se razporedi za
delno pokrivanje izgube preteklih let, preostanek dobička v višini 5,043.093,29 SIT
pa ostane nerazporejen.
2. Za pokrivanje dela preostanka izgube
iz preteklih let, ki pripada delniškemu kapitalu v znesku 2.166,142.940,12 SIT se
uporabi še:
– nerazporejeni, delniškemu kapitalu pripadajoči revalorizirani del dobička za leto
1997 v višini 641,536.214,49 SIT,
– nerazporejeni, delniškemu kapitalu pripadajoči revalorizirani del dobička za leto
1995 v višini 49,877.623,71 SIT,
– revalorizirani presežek vpisanega delniškega kapitala v višini 94,851.471,65 SIT,
– revalorizacija vplačanega delniškega
kapitala v višini 295,038.403 SIT.
5. Imenovanje revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov za leto 1999.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizijo računovodskih izkazov za leto
1999 se imenuje družba RFR Ernst &
Young, d.d., Ljubljana.
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6. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
naslednji sklep:
Za udeležbo na seji se za člane nadzornega sveta določijo sejnine v naslednji
višini:
– za predsednika v višini 60.000 SIT neto,
– za namestnika predsednika 50.000
SIT neto,
– za člane v višini 45.000 SIT neto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled od dneva objave
tega sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine v tajništvu uprave v Kopru, Ljubljanska 3a, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
V skladu s 40. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe na sedežu uprave družbe, najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
14.30. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino na seji prisotnega kapitala.
Adriatic Zavarovalna družba, d.d.,
predsednik uprave
Št 865/99
Ob-8084
Na podlagi 22. člena statuta družbe Gradis, TEO, Tehnične, ekonomske in organizacijske storitve, d.d., Ljubljana, uprava
družbe vabi delničarje na
3. sejo skupščine
družbe Gradis TEO, d.d., Ljubljana,
ki bo v petek 27. 8. 1999 ob 15. uri v
veliki sejni sobi (IV. nadstropje – terasa) na
sedežu družbe, na Šmartinski c. 134/a v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov se izvolita Jure Miser in Jožica Starec, skupščini prisostvuje notarka Marina
Ružič Tratnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
čisti dobiček za leto 1998 v višini
24.568,15 SIT nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje Podboršek revizijska
družba, k.d., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo

skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Andreji Kamin, in sicer vsak delovni dan od
9. do 14. ure od 26. 7. 1999 dalje. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda sporočijo pisno upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Gradis TEO, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 972/99
Ob-8111
Na podlagi določil VII. poglavja statuta
Pohištva Brežice, d.d., sklicujem
4. sejo skupščine
Pohištva Brežice, d.d., proizvodnja in
prodaja pohištva,
ki bo dne 31. 8. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe na Aškerčevi 7 v Brežicah.
Uprava družbe predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika, zapisnikarja ter dva
preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998 z revizorjevim mnenjem.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 z
revizorjevim mnenjem na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
4. Razrešitev enega izmed članov nadzornega sveta in imenovanje novega člana.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji član
nadzornega sveta Roman Zidarn. Za novega člana nadzornega sveta se na predlog
uprave imenuje Marko Konič.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 1999
se na predlog nadzornega sveta imenuje
družba EPIS, d.o.o., iz Celja.
6. Obravanva in sprejem spremembe
statuta.
Predlog sklepov:
1. Sprejme se dopolnitev dejavnosti
družbe določene v 3. poglavju statuta Pohištvo Brežice, d.d., z naslednjo vsebino:
74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov,
74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
2. Sprejme se spremenjen in dopolnjen predlog statuta Pohištvo Brežice, d.d.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
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Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 30. 6. 1999. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 24 ur
pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo pred vhodom v
prostor, kjer bo skupščina potekala z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom najmanj 15 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe v SKS, in
sicer od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi razumno
utemeljene nasprotne predloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine: če
skuščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi enourni odmor, po poteku katerega se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pohištvo Brežice, d.d.,
uprava
Št. 21
Ob-8112
Uprava družbe UKO, umetnokovinska
obrt, Kropa, d.d., vabi delničarje na
redno skupščino,
ki bo v torek 31. avgusta 1999 ob 13.
uri, v kantini na sedežu UKO, umetnokovinska obrt, Kropa, d.d., v Kropi, Kropa 7a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Anton
Marolt.
Za preštevalki glasov se izvolita Minka
Bohinc in Albina Smrekar.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998.
V skladu z mnenjem nadzornega sveta
uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme se
letno poročilo uprave za leto 1998 v predloženem besedilu.
3. Sklep o preoblikovanju v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: delniška družba s firmo “UKO, umetnokovinska
obrt, Kropa, d.d.” se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo s firmo “UKO,
umetnokovinska obrt, d.o.o.”, s sedežem v
Kropi in naslovom Kropa 7a.
Osnovni kapital in dejavnost družbe ostaneta po preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo enaka.
Vsakih 14.000 SIT v nominalni vrednosti
poslovnega deleža bo dalo družbeniku pri
glasovanju v skupščini en glas.

Št.
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Družba z omejeno odgovornostjo bo imela tričlanski nadzorni svet. Dva člana kot
predstavnika družbenikov, bo volila skupščina, enega člana pa bo kot predstavnika
delavcev imenoval svet delavcev. Člani nadzornega sveta bodo izvoljeni za 4 leta.
Direktorja družbe z omejeno odgovornostjo imenuje nadzorni svet za obdobje 5
let.
S preoblikovanjem v družbo z omejeno
odgovornostjo delničarji dotedanje delniške družbe pridobijo namesto delnic v delniški družbi poslovne deleže v družbi z omejeno odgovornostjo, ki nastane s preoblikovanjem in ki so po nominalni vrednosti enaki
skupni nominalni vrednosti delnic, katerih
imetnik je posamezni delničar v trenutku
preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo.
Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register. S tem dnem
pridobijo dotakratni delničarji, ki postanejo
družbeniki, poslovne deleže v družbi z omejeno odgovornostjo, ki po nominalni vrednosti ustrezajo skupni nominalni vrednosti
delnic, ki so jih na ta dan imeli v lasti.
Družba se zavezuje, da bo v primeru, da
bo sklep o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo sprejet najmanj z večino devetih desetin osnovnega kapitala, vsakemu od delničarjev, ki bo prek zapisnika
ugovarjal preoblikovanju in bo v dveh mesecih po objavi vpisa o preoblikovanju zahteval, da družba odkupi njegov poslovni delež, ta poslovni delež odkupila za primerno
odškodnino.
Šteje se, da so delničarji, ki so glasovali
za sprejem tega sklepa, dali soglasje k
preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo.
Z dnem preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo preneha veljati statut
delniške družbe ter stopi v veljavo družbena
pogodba.
Dosedanji člani nadzornega sveta delniške družbe nadaljujejo članstvo kot člani
nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo do izteka mandata.
Dosedanji direktor delniške družbe nadaljuje z delom kot direktor družbe z omejeno odgovornostjo do izteka mandata.
4. Sklep o sprejemu družbene pogodbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: v skladu
s sklepom o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo se sprejme družbena
pogodba v predlaganem besedilu.
Družba v skladu s 542. členom zakona
o gospodarskih družbah izjavlja, da bo v
primeru, da bo sklep o preoblikovanju v
družbo z omejeno odgovornostjo sprejet
najmanj z večino, ki predstavlja devet desetin kapitala, vsakemu od delničarjev, ki bo
na skupščini, ki bo odločala o preoblikovanju, preko zapisnika ugovarjal preoblikovanju in bo v roku dveh mesecev po objavi
vpisa o preoblikovanju zahteval, da družba
odkupi njegov poslovni delež, ta poslovni
delež odkupila za primerno odškodnino.
Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delničarje, da se preglasijo uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo ustrezno javno listino s sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.
O sklepih pod 1. in 2. točko dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov.
O sklepih iz 3. in 4. točke dnevnega
reda odloča skupščina z večino najmanj
9/10 osnovnega kapitala.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta, dovoljenje Ministrstva za gospodarske dejavnosti št. 454-9/99-PS/VK z dne 19. 5. 1999,
izjava o ponudbi za odkup poslovnega deleža ugovarjajočih delničarjev iz 542. člena
ZGD ter predlog družbene pogodbe so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od dne objave tega vabila v
Uradnem listu RS do 31. 8. 1999, v tajništvu na sedežu družbe v Kropi, Kropa 7a,
med 7. in 15. uro.
UKO, umetnokovinska obrt Kropa, d.d.,
uprava družbe
Št. 9/0427
Ob-8113
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 8.2.3. točke statuta delniške družbe Konfekcija MONT Kozje, Kozje 8, sklicuje uprava
4. redno skupščino,
ki bo v ponedeljek, 23. 8. 1999 ob 12.
uri na sedežu družbe Kozje 8, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se: Veljko Kolar
za predsednika skupščine ter Jožica Lupše
in Anton Berglez za preštevalca glasov.
Skupščinski zapisnik vodi notar Pavel
Rojs.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1998.
Predlog sklepa: izguba v višini
58,657.931,72 SIT se pokrije iz:
– prenesenega nerazporejenega dobička iz preteklih let in njegovega revalorizacijskega popravka 15,872.632,34 SIT,
– rezerv in revalorizacijskega popravka
rezerv v višini 19,368.363 SIT,
– izguba v višini 23,416.936,38 SIT ostane še naprej nepokrita.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 1999 se na predlog uprave in s soglasjem nadzornega sveta
imenuje revizijska hiša Pricewaterhouse
Coopers, d.d., Ljubljana.
Gradivo, ki je predlog obravnave in odločanja na skupščini, je vsem delničarjem na
vpogled pri upravi družbe vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
posredovani v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi sklica. Delničarji, ki
se osebno udeležijo skupščine in glasovanja, morajo udeležbo prijaviti na sedežu
družbe v pisni obliki vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
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V istem času morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti tudi pooblaščenci in izročiti pooblastila delničarjev.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne uro kasneje, to
je ob 13. uri, v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
MONT, d.d.,
direktor družbe

kazati z overjenim pooblastilom ali izpiskom
iz sodnega registra.
Skupščina bo sklepčna, če se je udeležijo delničarji, ki imajo več kot 1/2 vseh
glasov. Če se ob začetku seje ugotovi, da
skupščina ni sklepčna, se seja odloži za 30
minut. Po tridesetih minutah je skupščina
sklepčna, če so prisotni delničarji, ki imajo
vsaj tretjino glasov.
Pecivo, d.d., Nova Gorica
uprava

Št. 178
Ob-8118
Na podlagi 8.1.4. člena statuta delniške
družbe Pecivo, d.d., Nova Gorica, sklicuje
uprava

Ob-8121
Direktor Trdnjave, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Velenje, Prešernova 1a,
na podlagi določil zakona o gospodarskih
družbah in 10. točke statuta Trdnjave, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Velenje,
sklicuje

redno letno skupščino
družbe Pecivo, d.d., Nova Gorica,
Rejčeva 26,
ki bo v torek, dne 24. 8. 1999, ob 16.
uri, v konferenčni dvorani Hotela Perla v
Novi Gorici.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
skepčnosti, imenovanje organov in seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Sprejme se sklep o imenovanju predsednika skupščine, preštevalcev glasov, zapisnikarja in določi notarja.
2. Poročilo o poslovanju podjetja v letu
1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1998 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijske
družbe.
3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se čisti dobiček poslovnega leta 1998 v višini 25,584.204,39 SIT
prenese na nerazporejeni dobiček v leto
1999.
4. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja v letu 1999.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov in poslovanja v letu 1999
se imenuje družba RFR-Ernst & Young, revizijska družba, d.o.o., Ljubljana, enota Nova Gorica.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta in
namestnika člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolita se člana nadzornega sveta Erik Kofol in Majda Gregorič ter
namestnik člana nadzornega sveta Nadja
Bandelj.
6. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi sejnina v višini 30.000 SIT neto
za predsednika in 20.000 SIT neto za člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa pod 1. točko je pripravila
uprava.
Predloga pod 4. in 5. točko je pripravil
nadzorni svet.
Predloge pod 2., 3. in 6. točko sta pripravila skupaj uprava in nadzorni svet.
Predlogi sklepov in gradivo za skupščino
so na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci. Pooblaščenci se morajo iz-

6. skupščino delničarjev
Trdnjave, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., Velenje,
ki bo v četrtek 26. 8. 1999, ob 12. uri, v
Termah Topolščica, Topolščica 77, Topolščica.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost. Za predsednika skupščine se
izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane,
za preštevalko glasov se izvoli Romana Sušec. Skupščini prisostvuje notar Avgust Ribič iz Velenja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 1998, skupaj z
revizorjevim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave za poslovno leto 1998,
skupaj z revizorjevim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da dobiček za leto 1998 v višini 11.258
tisoč SIT, ostane nerazporejen.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
5. Sprejem sprememb poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe poslovnika o delu
skupščine.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče zaradi podanih odstopnih izjav dosedanje člane nadzornega sveta: Ivana Petauerja, Borisa Tamšeta in Bojana Nagliča. Skupščina
izvoli za člane nadzornega sveta Milana Peunika, Ernesta Ramšaka in Ludvika Krajnca.
7. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja, ki pregleda poslovanje in računovodske izkaze družbe za leto 1999, revizijsko družbo Valuta, d.o.o., Maribor.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, na Prešernovi

1a, v Velenju, vsak torek in četrtek med 10.
in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan
zasedanja skupščine in ki bodo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavili udeležbo na skupščini s priporočeno pošiljko, naslovljeno na PDU Pulsar,
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana. Če
se bo skupščine udeležil pooblaščenec,
mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oziroma predlog
za vpis v sodni register, iz katerega je razvidna oseba, pooblaščena za zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe, razen sklepa pod 4. točko
dnevnega reda, sprejme skupščina z večino
oddanih glasov. Za sprejem sprememb statuta je potrebna tričetrtinska večina pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri, na istem mestu in z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino prisotnega in zastopanega osnovnega kapitala družbe.
direktor PID Trdnjava, d.d.,
Zvonko Zupančič l. r.
Ob-8128
Direktor Trdnjave 1, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Velenje, Prešernova
1a, na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah in 10. točke statuta Trdnjave
1, pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Velenje, sklicuje
4. skupščino delničarjev
Trdnjave 1, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., Velenje,
ki bo v četrtek 26. 8. 1999, ob 10. uri, v
Termah Topolščica, Topolščica 77, Topolščica.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost. Za predsednika skupščine se
izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane,
za preštevalko glasov se izvoli Romana Sušec. Skupščini prisostvuje notar Avgust Ribič iz Velenja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 1998, skupaj z
revizorjevim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave za poslovno leto 1998,
skupaj z revizorjevim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.
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3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o pokrivanju izgube za leto 1998, v višini 300.883 tisoč SIT, v naslednjih petih letih v breme tedanjih prihodkov.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
5. Sprejem sprememb poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe poslovnika o delu
skupščine.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče
zaradi podanih odstopnih izjav dosedanje
člane nadzornega sveta Viljema Skoka,
Vladimirja Višnerja in Milana Jurčiča.
Skupščina izvoli za člane nadzornega sveta: Milana Skoka, Andrejo Šumnik in Saša
Čačiča.
7. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja, ki pregleda poslovanje in računovodske izkaze družbe za leto 1999, revizijsko družbo Valuta, d.o.o., Maribor.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom
predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Prešernovi 1a, v Velenju, vsak torek in četrtek med 10. in 12. uro, od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo le
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice družbe
vknjižene na računu vrednostnih papirjev,
ki se vodi pri Klirinško depotni družbi
(KDD) na dan zasedanja skupščine in ki
bodo najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili udeležbo na
skupščini s priporočeno pošiljko, naslovljeno na PDU Pulsar, d.o.o., Dalmatinova
2, 1000 Ljubljana. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi
priloženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oziroma predlog za vpis v
sodni register, iz katerega je razvidna oseba, pooblaščena za zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe, razen sklepa pod 4. točko
dnevnega reda, sprejme skupščina z večino
oddanih glasov. Za sprejem sprememb statuta je potrebna tričetrtinska večina pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
11. uri, na istem mestu in z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino prisotnega in zastopanega osnovnega kapitala družbe.
direktor PID Trdnjava 1, d.d.,
Zvonko Zupančič l. r.
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Ob-8130
Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka,
Kidričeva 81, uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo v četrtek, 26. 8. 1999 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Kidričeva c. 81,
Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se udeležba, potrdi dnevni red, izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja in določi dva preštevalca glasov.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1998.
Predlog sklepa uprave in mnenje nadzornega sveta: sprejme se predlagano letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1998
skupaj z revizorskim mnenjem.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov za leto 1999 se
imenuje revizorska hiša In revizija, družba za
revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
4. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v sklepu 5. seje skupščine z dne 26. 8. 1998 o določitvi višine
sejnine za člane nadzornega sveta se beseda bruto znesek nadomesti z neto.
Gradivo bo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Škofji Loki, Kidričeva c. 81,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v Uradnem listu
RS.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 20% zastopanega osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 14. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Kroj modna konfekcija, d.d.,
Škofja Loka, uprava
Ob-8133
Na podlagi točke C 3 statuta delniške
družbe GEP Tika Trbovlje, d.d., sklicuje
uprava družbe
3. zasedanje skupščine delniške
družbe Grafično embalažnega
podjetja Tika, d.d.,
ki bo v stavbi AMD v Trbovljah, Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje, dne 25. 8.
1999 ob 16. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
a) Za predsednika 3. skupščine GEP Tika, d.d., se izvoli predlagani predsednik
skupščine.
b) Za ugotavljanje sklepčnosti in preštevalca glasov se izvoli Barbara Zupanc in
predstavnik firme RR.
c) Notarko za sestavo notarskega zapisnika se imenuje Marjana Kolenc - Rus.
2. Potrditev dnevnega reda:
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 po predlogu uprave družbe in na podlagi poročil o opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 1998 ter mnenja nadzornega sveta.
4. Sklep o delitvi dobička za poslovno
leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
čisti dobiček poslovnega leta 1998 na dan
31. 12. 1998 v višini 762.000 SIT nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za poslovno leto 1999
se za revizorja družbe imenuje revizijskko
družbo Epis, d.o.o., Podjetje za revizijo in
ekonomsko, poslovno informacijsko poslovanje, Celje, Glavni trg 5.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica do dneva skupščine med
9. in 13. uro.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da imajo delničarji delnice v lasti vsaj
10 dni pred sejo skupščine in da v istem
roku deponirajo oziroma shranijo delnice (oziroma potrdila iz registra nematerializiranih
vrednostnih papirjev), na sedežu družbe. Delnice (oziroma potrdila iz registra nematerializiranih vrednostnih papirjev) morajo ostati deponirana pri družbi do izteka skupščine.
Na skupščini družbe imajo pravico glasovanja samo tisti delničarji, ki upravi družbe vsaj 3 dni pred skupščino, priglasijo svojo udeležbo na skupščini. Šteje se, da je
priglasitev pravočasna, če pisna priglasitev
prispe na sedež družbe tretji dan pred zasedanjem. Rok 3 dni se računa tako, da se
dan zasedanja skupščine všteva v ta rok.
Če skupščina v prvem sklicu ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
GEP Tika Trbovlje, d.d.,
uprava družbe
Ob-8134
Na podlagi 38. člena statuta delniške
družbe Jelša Trgovsko podjetje, d.d., Šmarje pri Jelšah in določb zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
3. zasedanje skupščine delniške
družbe Jelša, d.d., Šmarje pri Jelšah,
ki bo v petek, 27. avgusta 1999 ob 12.
uri, na sedežu družbe Jelša, d.d., Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 14.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa
skupščine: verifikacijska komisija v sestavi:
Alenka Turin, Marjeta Stefanovski in Danica
Hribernik, za vodenje zapisnika v notarski
obliki notarja Pavla Rojsa.
2. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 1998 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in revizijske hiše.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe in revizijske hiše se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto
1998.
3. Razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 1996, 1997 in 1998 z
revalorizacijo v skupni višini 24,258.012,55
SIT, razporedi za nadalje nerazporejen dobiček.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta Marjan Aralica.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se izvoli v nadzorni svet Samo Gorjup.
Mandat izvoljenemu članu traja do konca mandatnega obdobja nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1999 imenuje družba Plus Revizija,
d.o.o., Ljubljana.
8. Določitev višine sejnin predsednika in
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za njihovo delo v nadzornem svetu
določi plačilo sejnine v naslednji višini:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 60.000 SIT neto za vsako prisotnost na
seji
– za člane nadzornega sveta v višini
40.000 SIT neto za vsako prisotnost na seji.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Jelša, d.d., Aškerčev
trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah, vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj pol ure pred pri-
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četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom
iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Jelša, d.d.,
Direktor: Marjan Babič univ. dipl. ekon.
Ob-8138
Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
Polzela 171,
4. skupščino družbe Polzela tovarna
nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 9. 9. 1999, ob 12.
uri na sedežu podjetja Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Grgič Nevenka,
– za preštevalce glasov Rednak Zvonka
in Srčnik Danica,
– za sestavo notarskega zapisnika pa se
imenuje notar Srečko Gabrilo, Levstikova
15, Žalec.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1998 skupaj z
mnenjem revizijske družbe in mnenjem nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
nerazporejenega dobička iz leta 1997 in
dobička za leto 1998.
Predlog sklepa:
– nerazporejeni dobiček iz leta 1997 v
znesku 7,840.777,83 SIT in revalorizacija
nerazporejenega dobička iz leta 1997 v znesku 588.058,33 SIT se razporedi za izplačilo dividend,
– del dobička iz leta 1998 v znesku
19,829.573,84 SIT se razporedi za izplačilo dividend,
– del dobička iz leta 1998 v znesku
18,341.020,73 SIT ostane nerazporejen.
Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 9.
1999. Izplačilo dividend se opravi v 30 dneh
po sprejemu sklepa.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
revizijska družba Elstar Consulting, d.o.o.,
Podkraj 10/j, Velenje.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov je pripravila uprava in
nadzorni svet, k 4. točki dnevnega reda pa
le nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu predsednika
uprave na sedežu družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in posredovani
upravi družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Polzela tovarna nogavic, d.d.,
uprava družbe
Št. 98799-5
Ob-8139
V skladu z zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 8.3 člena statuta
D.D.P., d.d., Emonska 8, Ljubljana, uprava
in nadzorni svet sklicujeta
skupščino D.D.P. - delniške družbe
pooblaščenke, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 27. 8. 1999 ob 16. uri v sejni
sobi GPG, d.d., v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev 393.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava ugotovi sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli predsedujočega skupščine, preštevalce glasov po
predlogu:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Irena Daris
2. Za preštevalca glasov se imenujeta Franc Bogovčič in Doroteja Radež
3. Notar na skupščini bo Andrej Škrk.
2. Letno poročilo za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: 1.
skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 1998 v predlaganem besedilu.
Pravico do udeležbe na seji in glasovanja imajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi D.D.P.d.d. ali njihovi pooblaščenci in
bodo najkasneje do 23. 8. 1999, upravi
pisno prijavili svojo udeležbo.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki in poslan na D.D.P.d.d.,
Emonska 8, najkasneje v 7 dneh po objavi
sklica skupščine.
Glasovanje je javno. Vsaka delnica daje
imetniku 1 glas. Skupščina odloča z večino
oddanih glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 17. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
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Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo na vpogled vsem delničarjem na
mestu sklice skupščine Cesta dveh cesarjev 393 v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan
od 10. do 12. ure pri Cerkovnik Rudiju.
D.D.P. - delniška družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana, uprava DDP, d.d.,
direktor družbe Rudi Cerkovnik, l.r.
Ob-8141
Na podlagi 37. in 38. člena statuta Tovarne čevljev Bor, Dolenjske Toplice, d.d.,
uprava sklicuje
četrto skupščino družbe,
ki bo dne 25. 8. 1999 ob 14. uri na
sedežu družbe v Dolenjskih Toplicah, Močile 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika in treh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Žibret, za preštevalke
glasov se izvolijo Anica Medic, Katja Kulovec in Tončka Pižem. Skupščini bo prisostvoval notar.
3. Obravnavanje letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998.
4. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba, ugotovljena po
zaključnem računu za leto 1998 v višini
64,724.974,01 SIT, se pokrije z rezervami
in ustreznim delom revalorizacije na dan
1. 1. 1999.
5. Določitev revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999
se imenuje revizijska hiša Podboršek, k.d.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno
najavijo do 22. avgusta 1999. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo predložiti tudi
pisna pooblastila.
Glasovnice se bodo razdeljevale na kraju zasedanja skupščine uro pred začetkom
zasedanja.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 15.
uri istega dne v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Tovarna čevljev Bor,
Dolenjske Toplice, d.d.,
uprava
Št. 00-3-144/99
Ob-8142
Na podlagi 7.5. točke statuta družbe Železarna Ravne - Monter Dravograd, d.d.,
Otiški Vrh 177, 2370 Šentjanž pri Dravogradu, uprava družbe sklicuje
2. sejo skupščine družbe Železarna
Ravne, Monter Dravograd, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 1999
ob 12. uri v sejni sobi družbe, Otiški Vrh
177, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Št.

58-59 / 23. 7. 1999 / Stran 3901

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za delovno predsednico skupščine izvoli Karlo Pajnik, dipl. jur, za preštevalki glasov pa Pušpan Bernardo in Zadravec Cvetko.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave, ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdelitvi dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave, ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ostane ugotovljeni dobiček za leto 1998 v višini
25,213.787,36 SIT nerazporejen.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska družba Loris,
revizija in storitve, d.o.o., Dravograd.
5. Seznanitev o izvolitvi dveh članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini:
– skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
– pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo na dan 26. 8. 1999,
– pisno prijavo dostavijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci v tajništvo
družbe najkasneje do četrtka, 26. 8. 1999
do 14. ure,
– popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Predlogi delničarjev: delničarji lahko v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
družbe pisno podajo razumno utemeljen
nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet
bosta o predlogih sprejela svoja stališča in
o njih obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Ponovno zasedanje: 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.
Železarna Ravne - Monter Dravograd,
d.d., Šentjanž pri Dravogradu
uprava
Ob-8145
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 dne 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
znanje 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 dne 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-8148
Na podlagi določil statuta delniške družbe Mik Modna konfekcija, d.d., Prebold,
direktor družbe sklicuje
4. redno skupščino družbe,
ki bo dne 30. 8. 1999 ob 14. uri v
prostorih Kinodvorane Prebold.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Imenuje se predsednik skupščine, zapisnikar,
dva preštevalca glasov in notar. Skupščina
potrdi predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše.
Predlog sklepa:
1. sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta in poročilom revizijske hiše.
2. izvrši se posredni odpis v skupnem
znesku 45,694.684 SIT in sicer:
– zalog gotovih izdelkov proizvodnje
od l. 1992 - 1996: 41,200.397 SIT,
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– neizterjanih obresti prejšnjih let:
875.668 SIT,
– 40% zaračunanih obresti 1998:
2,147.081 SIT,
– neplačanih računov prejšnjih let:
1,471.458 SIT.
3. izguba v poslovnem letu 1998 v znesku 63,730.983 SIT se v celoti pokrije v
breme revalorizacijskega popravka kapitala.
3. Imenovanje revizorskega organa za leto 1999.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor za leto 1999.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Preboldu vsak delovni dan od 8. do
13. ure.
Delničarji lahko sporočajo svoje predloge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic
z oznako A, B, D oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničar oziroma njegov
pooblaščenec tri dni pred pričetkom skupščine pisno napove svojo udeležbo pri upravi.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo poslati tudi pooblastilo, ki mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni
podatek) pooblastitelja in pooblaščenca,
število glasov, kraj in datum ter lastnoročni
podpis pooblastitelja.
Dvorana bo odprta od 13. ure dalje. Delničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti na podlagi dokumenta o identifikaciji, podpisa seznama prisotnih udeležencev in prevzema glasovnic, zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne na mestu prvega sklica ob 15. uri.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
MIK Modna konfecija, d.d.,
direktor
Ob-8150
Na podlagi 47. člena statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
3. redno sejo skupščine Meje,
kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v sredo, 1. septembra 1999 ob
13. uri v Hotelu Žonta Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Stanko Zupanc, za preštevalki glasov Faniko Leskovšek in Roberto
Kresal, za notarska opravila se potrdi izbrana notarka Jasna Bečaj Božičnik iz
Šentjurja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila direktorja za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizorja.
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Predlog sklepa: na predlog direktorja-uprave in na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta družbe in revizorja se
sprejme letno poročilo za poslovno leto
1998.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog direktorja-uprave in na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta družbe ugotovljeni dobiček v višini 4,125.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev nadomestnega člana.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da razreši člana Recko Alojza in
za nadomestnega člana izvoli Stanko Zupanc. Mandat novoizvoljenemu članu traja
do konca mandatnega obdobja nadzornega
sveta.
5. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornega sveta znaša 300 DEM v tolarski
protivrednosti in za člane 200 DEM v tolarski protivrednosti.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje revizijska hiša
Epis, d.o.o., Celje.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
dnem sklicane skupščine (pri čemer se
šteje dan zasedanja 1. september 1999)
na sedežu družbe vložili pisno prijavo za
udeležbo ali jo s priporočeno pošto dostavili družbi.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najkasneje uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za
glasovanje.
Popolno gradivo za sejo skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo direktorju-upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotno več kot 15% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
to je 1. septembra 1999, ob 14. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d.
direktor-uprava
Jože Fidler, dipl. ek.
Ob-8153
Na podlagi točke 4.5 statuta družbe
Agrotehnika-Trgovina, d.d., Ljubljana, Tržaška cesta 132, sklicujem

3. redno skupščino delniške družbe
Agrotehnika-Trgovina, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 132,
ki bo v petek, dne 27. 8. 1999 s pričetkom ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tržaška cesta 132, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvoli se predsednika skupščine in dve
preštevalki glasov ter se imenuje zapisnikarico 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 ter pokritje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano razdelitev čistega dobička iz leta
1998 in način pokritja izgube iz preteklih
let.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1999 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave v Ljubljani,
Tržaška cesta 132, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od 20. 7. 1999 do vključno
26. 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 Ljubljani, Tržaška cesta 132.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le pooblaščenci ali zastopniki
delničarjev, ki najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu družbe v
Ljubljani, Tržaška cesta 132, pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, zastopnik pa izpisek iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek ter naslov
pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja).
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.
Agrotehnika-Trgovina, d.d., Ljubljana
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Ob-8169
Uprava delniške družbe na podlagi določb statuta objavlja, da so bili na 4. skupščini delniške družbe, ki je bila 9. julija 1999 v
Ljubljani v prostorih Smelt d.d., Dunajska c.
160, za katero so bila od vseh 2,086.301
navadnih delnic družbe v danem roku deponirana potrdila na sedežu družbe za
1,188.362 delnic, na skupščini pa je bilo
ob
začetku
zasedanja
udeleženih
1,149.636 navadnih delnic z glasovalno
pravico, sprejeti naslednji
sklepi:
Prvič: za predsednika skupščine je bil
imenovan Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov pa sta bila imenovana Matjaž Logar in Matjaž Košir (za sklep javno glasovalo
1,149.636 delnic).
Drugič: sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d. v poslovnem letu 1998, skupaj z revizorskim mnenjem (od
skupno navzočih 1,149.643 delnic je za
sprejetje tega sklepa na tajnem glasovanju
glasovalo 1,149.555 delnic, proti sprejetju
sklepa pa je glasovalo 88 delnic).
Tretjič: ugotovljeni dobiček družbe za poslovno
leto
1998
v
znesku
3.365,083.074,28 SIT se razporedi v proste
rezerve
družbe
v
višini
1.682,541.537,14 SIT. Znesek v višini
1.682,541.537,14 SIT ostaja nerazporejen.
Dividende delničarjem in udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku za leto
1998 se izplačajo iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let, ki na dan 31. 12.
1998 znaša 1.613,370.326,21 SIT:
1. Za izplačilo delničarjem v obliki dividend v znesku 600 SIT bruto na delnico
1.251,780.600 SIT;
2. Upravi kot udeležbo na dobičku bruto
17,414.862,71 SIT, za izplačilo 6,330.000
SIT, izplačljivo v delnicah družbe po nominalni vrednosti delnice;
3. Članom nadzornega sveta kot udeležbo na dobičku bruto 9,661.866,27 SIT, za
izplačilo 5,682.000 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po nominalni vrednosti delnice.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer upravičencem vpisanih v
centralnem registru pri KDD na dan 13. julij
1999, na način, določen s sklepom uprave
družbe.
(Od skupno navzočih 1,149.643 delnic
je na tajnem glasovanju za sprejetje tega
sklepa glasovalo 1,018.032 delnic, proti
sprejetju sklepa pa je glasovalo 131.422
delnic).
Četrtič: sprejme se poročilo uprave družbe o terjatvah vzpostavljenih po odločbi
Agencije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje Ljubljana z dne 20. 3. 1995.
Skupščina sprejme stališče, da terjatev do
zaposlenih v družbi po omenjeni odločbi ni
smotrno izterjati (od skupno navzočih
1,149.643 delnic je na tajnem glasovanju
za sprejetje tega sklepa glasovalo
1,089.218 delnic, proti sprejetju sklepa pa
je glasovalo 60.425 delnic).
Petič: na predlog nadzornega sveta
skupščina za poslovno leto 1999 za revidiranje poslovnih izkazov imenuje revizijsko
družbo PricewaterhouseCoopers d.d., iz
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Ljubljane (od skupno navzočih 1,147.321
delnic je na tajnem glasovanju za sprejetje
tega sklepa glasovalo 1,143.662 delnic,
proti sprejetju sklepa pa je glasovalo 3.263
delnic).
Petrol d.d.
predsednik uprave
Janez Lotrič

Razne objave
Ob-8291
Avtoprevozništvo Šikonja Alojz, s.p., Desinec 12, Črnomelj, preklicuje dovolilnice
za mednarodni prevoz: Hrvaška 191
(0010269,
0010270,
0010271,
0008045), Ukrajina 804 (0521388,
0521389), Belorusija 112 (256248), Rusija 643 (311261, 311262, 311263,
311264, 311200).
Ob-8295
Adriatic PE Novo mesto, Novi trg 1,
8000 Novo mesto, preklicuje zavarovalne
police: 1-ŽI št.00024278, 00024279; 1IM št. 00154227, 00154229, 00154230,
00154276, 00154277, 00154378,
00154379, 00154380, 00154381; O št.
00004850, 00004851; zel. karte št.
00403632, 00502017, 00222200,
00384405, 00496282, 00535428,
00574787, 00574824, 00117036,
00221662; AA-PON-01 št. 61849,
142497; PV-2 št.00001903; 1-KOP št.
00005519; 8-N/1 št. 00002536.
Adriatic PE Novo mesto

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Amko izolacija Kotar Janez s.p., Maistrova 4, Litija, štampiljko z napisom AMKO
izolacija Janez Kotar s.p. Maistrova 4, Litija.
gnd-1643
Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur,
Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur, štampiljko okrogle oblike, premera 2,5,cm z napisom Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur, št. 2 v sredini pa je bil grb Republike
Slovenije. gnk-1536

Priglasitveni list
Amko izolacija Kotar Janez s.p., Maistrova 4, Litija, priglasitveni list, opravilna št.
23-0381/94, izdan dne 1. 1. 1995.
gnc-1644

Amko izolacija Kotar Janez s.p., Maistrova 4, Litija, obrtno dovoljenje, št.
066805/0195/00-33-1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnb-1645
Janžek Miran, Zdraviliški trg 1, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
054-1194-97. gnw-1428
Jeretič Dušan, Sončna pot 5, Portorož Portorose,
obrtno
dovoljenje,
št.
01296/0102/00-50/95, izdano dne 6. 3.
1995. gnl-1810
Jurčič Anita, Slovenska vas 16, Šentrupert, priglasitveni list, opravilna št.
057-0687/98. gne-1442
Malež Darko, Zgornje Stranje 37, Stahovica, priglasitveni list, opravilna št.
15-0259/94, izdan dne 13. 5. 1994.
gnf-1541
Minimarket Darja, Vodnikova cesta 87,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-1131/94, izdan dne 27. 6. 1994.
gnz-1496
Pečnik Martin, Tržišče 13, Tržišče, priglasitveni list, opravilna št. 470289/94.
gnp-1381
Šolinc Stanislav, Kocbekova 43, Škofja
vas,
obrtno
dovoljenje,
št.
021007/0321/00-13/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnc-1869
Tiskarna Hren Offset tisk-grafika Hren
Aleš s.p., Cesta v Gorice 40, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-1218/94, izdan dne 31. 5. 1994. gnn-1862
Vižintin Danijela, Lebanova 39, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
17/II13-1214/94, 5953479, izdan dne
20. 12. 1994. gnr-1733
Zidarič Boris s.p. Papirol, Ljutomerska
18, Ormož, obrtno dovoljenje, št.
041568/020/00-49/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnm-1409

Potne listine
Ambrož Marija, Ulica Sallaumines 3a, Trbovlje, potni list, št. AA 992535, izdala UE
Trbovlje. gns-1378
Artnik Simon, Kvedrova ulica 8, Koper Capodistria, potni list, št. BA 229585, izdala UE Koper. gnp-1606
Ažman Janez, Struževo del 32, Kranj,
potni list, št. BA 820153, izdala UE Kranj.
gns-1628
Barle Nataša, Gorenje Selce 5, Dobrnič, potni list, št. BA 340859, izdala UE
Trebnje. gnk-1461
Basle Andreja, Polzela 289, Polzela, potni list, št. AA 472042, izdala UE Žalec.
gnz-1871
Benedik Dean, Ulica Sallaumines 3a, Trbovlje, potni list, št. AA 992534, izdala UE
Trbovlje. gnt-1377
Benjamin Beno, Alme Vivode 13, Piran Pirano, potni list, št. BA 577777, izdala UE
Piran. gnv-1425
Berčič Borut, Ljubljanska 21 e, Kamnik,
potni list, št. BA 122415, izdala UE Kamnik. gnt-1752
Bertoncelj Štafanija, Prekomorskih brigad 10, Postojna, potni list, št. AA 455628,
izdala UE Postojna. gny-1622
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Bogataj Robert, Podgora 13, Gorenja
vas, potni list, št. AA 25367, izdala UE Škofja Loka. gnn-1433
Bogataj Roberz, Podgora 13, Gorenja
vas, potni list, št. AA 25367, izdala UE Škofja Loka. gnq-1430
Bovha Jože, Ul. D. Kvedra 35, Šentjur,
potni list, št. BA 554877, izdala UE Šentjur
pri Celju. gng-1865
Božič Polona, Ziherlova ulica 39, Ljubljana, potni list, št. BA 707840, izdala UE
Ljubljana. gnd-1443
Bratec Danijela, Tbilisijska 60, Ljubljana, potni list, št. AA 456794, izdala UE
Ljubljana. gnf-1791
Bubnič Jožef, Strunjan 108, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 500221, izdala
UE Piran. gnd-1522
Bučevec Jolanda, Prešrnova cesta 4, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 788321,
izdala UE Zagorje. gnr-1779
Cvijanović Goran, Koželjskega ul. 1, Velenje, potni list, št. AA 900031, izdala UE
Velenje. gnx-1502
Čagran Rudolf, Ulica S. Tomassini 2,
Gornja Radgona, potni list, št. AA 942075,
izdala UE Gornja Radgona. gno-1882
Čerče Edvard, Ulica Planinčevih 34, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. BA
171258, izdala UE Maribor. gnh-1414
Čiča Tanja, Laze 6, Kranj, potni list, št.
BA 702330, izdala UE Kranj. gnn-1758
Čivčić Uroš, Trg Rivoli 6, Kranj, potni
list, št. BA 748668, izdala UE Kranj.
gnj-1537
Čučej Mojca, Pajkova 19 a, Maribor, potni list, št. BA 700226, izdala UE Maribor.
gnu-1626
Denić Marija, Ul. Tončka Dežmana 4,
Kranj, potni list, št. AA 797504, izdala UE
Kranj. gne-1842
Eder Radoslav, Zg. Gasteraj 40, Jurovski Dol, potni list, št. AA 297769, izdala UE
Lenart. gno-1607
Falnoga Drago, Cankarjeva 2, Žalec, potni list, št. BA 517483, izdala UE Žalec.
gny-1497
Farič Leon, Trg Prešernove brigade 10,
Kranj, potni list, št. BA 276697, izdala UE
Kranj. gni-1638
Ferk Franc, Koroška c. 110, Maribor,
potni list, št. AA 241940, izdala UE Maribor. gnt-1452
Furst Veronika, Praprotnikova ul 1, Mozirje, potni list, št. BA 843170, izdala UE
Mozirje. gnn-1508
Galjot Valentina, Kebetova 1, Kranj, potni list, št. BA 800817, izdala UE Kranj.
gni-1888
Golavšek Zdenka, Naselje heroja Maroka 8, Sevnica, potni list, št. AA 378165,
izdala UE Celje. gni-1413
Gomilšek Branko, Riklijeva 13, Bled, potni list, št. BA 833226, izdala UE Radovljica. gns-1553
Gorenjak Zala, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, potni list, št. BA 541669, izdala
UE Slovenske Konjice. gnz-1621
Gramc Alenka, Vodnikova 38, Ljubljana,
potni list, št. Ba 129975, izdala UE Ljubljana. gnj-1837
Habe Jožica, Ravne 92, Šoštanj, potni
list, št. BA 614191, izdala UE Velenje.
gng-1540
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Habič David, Izletniška ul. 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 898469, izdala UE Ljubljana. gnk-1486
Habič Dina, Papirniški trg 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 626262, izdala UE Ljubljana. gnv-1904
Hočevar Danijel, Miklavčeva 24, Ljubljana, potni list, št. AA 48619, izdala UE Ljubljana. gnk-1786
Hrastnik Aleš, Trnoveljska cesta 30, Celje, potni list, št. AA 540505, izdala UE Celje. gnp-1756
Hribar Lučka, Bračičeva 11, Kočevje,
potni list, št. AA 87529, izdala UE Kočevje.
gns-1753
Hrovat Nataša, Gumberk 1a, Otočec,
potni list, št. BA 624658, izdala UE Novo
mesto. gne-1517
Ilešič Marko, Maroltova ul. 14, Ljubljana, potni list, št. BA 876943, izdala UE
Ljubljana. gnh-1789
Jagarinec Sandra, Resljeva 11, Maribor,
potni list, št. BA 536741, izdala UE Maribor. gnq-1905
Jakil Ana, Dogoška c. 82, Maribor, potni
list, št. BA 733990, izdala UE Maribor.
gnc-1794
Jakopin Tilen Japec, Kneza Koclja 45,
Ljubljana, potni list, št. BA 681726, izdala
UE Ljubljana. gnl-1735
Jamnik Sonja, Cesta v Polico 9, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 677386,
izdala UE Kranj. gnv-1600
Jarkovič Andrejka, Podstrm 1, Krško,
potni list, št. BA 572724, izdala UE Brežice. gnt-1627
Jašarević Edisa, Šuštarjeva kolonija 29,
Trbovlje, potni list, št. BA 515583, izdala
UE Trbovlje. gnh-1489
Jazbinšek Branimir, Škapinova ul. 15,
Celje, potni list, št. Ba 169002, izdala UE
Celje. gnq-1630
Juras France, Martinova ulica 2/a, Ljubljana, potni list, št. AA 718263, izdala UE
Ljubljana. gno-1382
Kanalec Mirjam, Kozaršče 8, Tolmin, potni list, št. BA 324825, izdala UE Tolmin.
gny-1747
Karra Simone, Za Kalvarijo 86, Maribor,
potni list, št. BA 112653, izdala UE Maribor. gnc-1419
Kavšek Maja, Archinetova 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 764377, izdala UE Ljubljana. gng-1490
Kerševan Igor, Ul. oktobrske revolucije
27, Izola - Isola, potni list, št. BA 403863,
izdala UE Izola. gnw-1749
Kiker Goran, Smetanova 86, Maribor,
potni list, št. BA 673508, izdala UE Maribor. gnl-1860
Klemenc Andrej, Vurnikova 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 248000, izdala UE Ljubljana. gng-1640
Klinc Roman, Zgornje Hoče 29 c, Hoče,
potni list, št. BA 160707, izdala UE Maribor. gno-1782
Kokalj Franci, Bišče 17 a, Domžale, potni list, št. AA 816736, izdala UE Domžale.
gnf-1691
Kokalj Helena, Bišče 17 a, Domžale,
potni list, št. AA 816735, izdala UE Domžale. gne-1692
Kokalj Nino, Bišče 17/a, Domžale, potni list, št. BA 774436, izdala UE Domžale.
gnd-1693

Kolman Helena, Dobrteša vas 167d, Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št. BA
852978, izdala UE Žalec. gne-1867
Košak Janez, Koseškega 30/b, Ljubljana, potni list, št. AA 313474, izdala UE
Ljubljana. gnu-1801
Kovačevič Radoslav, Preglov trg 13, Ljubljana, potni list, št. BA 455086, izdala UE
Ljubljana. gnm-1884
Kozjek Tone, Ul. Toneta Tomšiča 98 f,
Jesenice na Dolenjskem, potni list, št. AA
907644, izdala UE Jesenice. gnz-1775
Krajnc Petra, Trčova 59, Maribor, potni
list, št. BA 674549, izdala UE Maribor.
gng-1415
Kraševec Jasna, Tugomerjeva ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 769514, izdala
UE Ljubljana. gnw-1549
Kraševec Tanja, Podturn 51 a, Dolenjske
Toplice, potni list, št. AA 688820, izdala UE
Novo mesto. gnz-1671
Kunej Robert, Vena Pilona 16, Koper Capodistria, potni list, št. AA 483642, izdala UE Koper. gns-1853
Kupčič Emanuel, Tomšičeva 7, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 120874, izdala UE Slovenska Bistrica. gnv-1625
Legenstein Drago, Peričeva 19, Ljubljana, potni list, št. AA 601053, izdala UE
Ljubljana. gng-1844
Legenstein Vesna, Peričeva 19, Ljubljana, potni list, št. AA 398104, izdala UE
Ljubljana. gnb-1845
Lešnik Petra, Destrnik 1 B, Destrnik, potni list, št. BA 694115, izdala UE Ptuj.
gnf-1641
Marjanac Marko, Ul. Tončka Dežmana
4, Kranj, potni list, št. BA 781846, izdala
UE Kranj. gnd-1843
Markočič Silvana, Strma pot 3-Pristava,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 74289, izdala UE Nova Gorica. gnb-1420
Marolt Marta, Privoz 5 a, Ljubljana, potni
list, št. BA 900334, izdala UE Ljubljana.
gnx-1598
Matišić Mateja, Zg. Jakobski Dol 72, Jakobski Dol, potni list, št. BA 494366, izdala
UE Pesnica. m-2121
Merkač-Štraser Klavdija, Mariborska cesta 141, Dravograd, potni list, št. BA
33990, izdala UE Dravograd. gnf-1416
Mešinović Zoran, Groharjevo naselje 3,
Škofja Loka, potni list, št. AA 892504, izdala UE Škofja Loka. gnc-1594
Mihane Nimani, Grmičeva ulica 19a, Kranj, potni list, št. BA 717691, izdala UE Kranj. gnk-1436
Mijatović Andrej, Zaloška c. 76/a, Ljubljana, potni list, št. BA 888567, izdala UE
Ljubljana. gnj-1487
Mišković Mileva, Podutiška c 77, Ljubljana, potni list, št. BA 289199, izdala UE
Ljubljana. gne-1892
Mitrović Radojica, Vilharjeva 13, Pivka,
potni list, št. BA 541249, izdala UE Postojna. gnx-1773
Moravec Tomaž, Pod Hruševco 19, Vrhnika, potni list, št. BA 000767169, izdala
UE Vrhnika. gnp-1856
Muminović Irna, Prešernova 7, Ptuj, potni list, št. BA 502188, izdala UE Ptuj.
gnb-1770
Murshed Sayda, Staneta Severja 13,
Maribor, potni list, št. AA 108407, izdala
UE Maribor. gnr-1629
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Nakič Ermin, Zaboršt pri Dolu 2, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. BA 498027, izdala
UE Ljubljana. gnw-1499
Nakič Mersada, Zaboršt pri Dolu 2, Dol
pri Ljubljani, potni list, št. AA 145475, izdala UE Ljubljana. gnx-1498
Nišori Hazir, Pod Pohorjem33, Maribor,
potni list, št. AA 444427, izdala UE Maribor. gnr-1454
Novak Franc, Kresna ulica 9, Trebnje,
potni list, št. AA 395712, izdala UE Trebnje. gno-1907
Novak Tatjana, Matije Blejca 2, Kamnik,
potni list, št. AA 883288, izdala UE Kamnik.
gnw-1424
Oberč Ingrid, Cesta 24 junija 74, Ljubljana, potni list, št. BA 556522, izdala UE
Ljubljana. gng-1740
Parovel Franko, Seča 78, Portorož - Portorose, potni list, št. AA 506594, izdala UE
Piran. gng-1840
Perkić Miljenko, Cesta Jaka Platiše 5,
Kranj, potni list, št. AA 406914, izdala UE
Kranj. gnr-1879
Pertoci Simon, Štefana Kovača 13, Murska Sobota, potni list, št. BA 835935, izdala UE Murska Sobota. gnj-1762
Pešić Miloš, Frankovo naselje 43, Škofja Loka, potni list, št. BA 794259, izdala UE
Škofja Loka. gns-1878
Peterlin Irena, Cankarjeve brigade 81,
Ljubljana, potni list, št. AA 111766, izdala
UE Ljubljana. gnb-1545
Petrovčič Katja, Jamnica 1, Logatec, potni list, št. BA 483897, izdala UE Logatec.
gnu-1501
Poljak Miran, Triglavska 21, Radomlje,
potni list, št. AA 226305, izdala UE Ljubljana. gnh-1814
Popovski Marjetka, Tartinijeva 2, Izola Isola, potni list, št. BA 400714, izdala UE
Izola. gnm-1634
Pupis Miha, Andričeva 6, Ljubljana, potni list, št. AA 457075, izdala UE Ljubljana.
gnp-1806
Rebernik Matej, Trebinjska ulica 6, Ljubljana, potni list, št. BA 333995, izdala UE
Ljubljana. gnx-1473
Robert Kosmačin, Sedlo 10, Breginj, potni list, št. AA 363242, izdala UE Tolmin.
gnw-1524
Rogič Žarko, Ul. Anke Salmičeve 38,
Leskovec pri Krškem, potni list, št. BA
38701, izdala UE Krško. gnk-1761
Rusić Marija, Ljubljanska c. 101, Šmarje-SAP, potni list, št. BA 218974, izdala UE
Grosuplje. gni-1788
Sajko Milan, Preloge 15, Zgornja Ložnica, potni list, št. AA 075696. gnd-1518
Savić Rada, Študljanska 41, Domžale,
potni list, št. BA 39083, izdala UE Domžale. gnt-1877
Sečnik Andrej, Vrzdenec 10, Horjul, potni list, št. BA 861102, izdala UE Ljubljana.
gnk-1736
Sedej Marko, Kuclerjeva 12, Vrhnika,
potni list, št. BA 018664, izdala UE Vrhnika. gng-1715
Shkreli Gjon, Kandijska c. 45, Novo mesto, potni list, št. BA 699388, izdala UE
Novo mesto. gnz-1396
Simanič Danijela, Šišenska cesta 82,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 54/99. gne-1742
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Simoni Anton, Pražakova 10, Ljubljana,
potni list, št. Ba 666842, izdala UE Ljubljana. gnx-1848
Slovša Sonja, Vrzdenec 47, Horjul, potni list, št. AD 001834. gns-1528
Stepan Aldin, Vrečkova ulica 6, Kranj,
potni list, št. BA 821133, izdala UE Kranj.
gnq-1505
Stepan Zdenka, Vrečkova ulica 6, Kranj,
potni list, št. BA 144044, izdala UE Kranj.
gns-1503
Sukič Matej, Bernetičeva 2, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 762563, izdala
UE Koper. gnq-1855
Šalamun Tomaž, Dalmatinova 11, Ljubljana, potni list, št. AA 049105, izdala UE
Ljubljana. gni-1563
Štefančič Alfred, Dekani 10, Dekani, potni list, št. AA 485529, izdala UE Koper.
gno-1757
Štih Anita, Koroška c. 4, Šoštanj, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
63/98. gnt-1506
Tement Cvetka, Stojnci 105, Ptuj, potni
list, št. AA 993977. gnz-1796
Temnikar Marko, Šentjanž 125, Šentjanž pri Dravogradu, potni list, št. AA 429324,
izdala UE Dravograd. gnz-1521
Vasilić Ljubiša, Planina 2, Kranj, potni
list, št. BA 848201, izdala UE Kranj.
gnf-1591
Velečič Marko, V Varde 28, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. BA 453438, izdala UE
Ljubljana. gne-1717
Verbošt Štefanija, Ul. Štravhovih 39, Maribor, potni list, št. BA 99426, izdala UE
Maribor. gnf-1566
Vidjen Tina, Sedejev trg 5, Cerkno, potni list, št. BA 838880, izdala UE Idrija.
gnw-1774
Vimpolšek Tanja, Cirkovce 77, Cirkovce, potni list, št. BA 92047, izdala UE Ptuj.
gnr-1529
Visenjak David, Prvenci 14 a, Markovci,
potni list, št. BA 657424, izdala UE Ptuj.
gne-1642
Volkar Barbara, Tovarniška 17, Radomlje, potni list, št. BA 620189, izdala UE
Domžale. gnx-1698
Vrabič Filip, Florjan 173, Šoštanj, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
54-55/99. gnl-1885
Vrbanjščak Damjan, Cezanjevci 7 A, Ljutomer, potni list, št. BA 0752373, izdala UE
Ljutomer. gnw-1799
Vukajlović Dubravka, Seidlova 64, Novo
mesto, potni list, št. AA 253399. gnp-1431
Wohinz Marko, Pomjan 17 d, Šmarje,
potni list, št. BA 273827, izdala UE Koper.
gnz-1421
Wohinz Selma, Pomjan 17 d, Šmarje,
potni list, št. BA 273826, izdala UE Koper.
gny-1422
Zakrajšek Rajko, Lanišče 34, Ljubljana,
potni list, št. AA 526597, izdala UE Ljubljana. gnt-1852
Založnik Aleksandra, Trg 1 a, Prevalje,
potni list, št. AA 7400033, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnu-1426
Zidar Urbanija Sonja, Vače 80, Vače,
potni list, št. BA 847550, izdala UE Litija.
gno-1482
Zonta Ika, Bertoki, Med vinogradi 7, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 518920,
izdala UE Koper. gnk-1636

Zonta Ika, Bertoki, Med vinogradi 7, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 18457, izdala UE Koper.
gnl-1635
Zorko Matjaž, Zdolska cesta 32, Krško,
potni list, št. AA 270312, izdala UE Krško.
gnc-1619
Zupan Mirjam-Marija, Ponikve 53a, Videm-Dobrepolje, potni list, št. AA 396977,
izdala UE Grosuplje. gno-1457
Žabič Branko, Zgornje Škofije 96, Škofije, potni list, št. AA 484698, izdala UE Koper. gnr-1854
Živković Helena, Na Klisu 2 a, Vrhnika,
potni list, št. AA 639471, izdala UE Vrhnika.
gnw-1599
Žoher Tatjana, Rozmanova 40, Krško,
potni list, št. BA 917943, izdala UE Krško.
gns-1778
Župec Simon, Iška Loka 62, Ig, potni
list, št. BA 333794, izdala UE Ljubljana.
gnv-1550
Žvegelj Kristijan, Črtomirova ulica 10/A,
Bled, potni list, št. AA 329984, izdala UE
Radovljica. gnx-1748

Osebne izkaznice
Baškovič Milan, Toplarniška 13, Ljubljana, osebno izkazico, št. 99076. gnu-1576
Berginc Matic, Verd 14, Vrhnika, osebno izkazico, št. 6382. gnw-1474
Ćosić Elvira, Bevkova 16, Ajdovščina,
osebno izkazico, št. 215126. gnz-1746
Dravec Majda, Lipovci 50 a, Beltinci,
osebno izkazico, št. 41319. gnu-1776
Duraković Osman, Rozmanova 5, Piran
- Pirano, osebno izkazico, št. 121474.
gnc-1744
Ficko Alojzija, Jakčeva ul. 5, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 222551. gng-1790
Glogovšek Tanja, Rečica ob Paki 64,
Šmartno ob Paki, osebno izkazico, št.
48004. gnf-1766
Grušovnjak Tadej, Pucova ul. 4, Celje,
osebno izkazico, št. 59307. gnc-1519
Ilešič Marko, Maroltova ulica 14, Ljubljana, osebno izkazico, št. 127309. gnh-1739
Jevševar Izidora, Majde Vrhovnik 18, Ljubljana, osebno izkazico, št. 11937.
gnv-1575
Klincov Miroslav, Podjunska 21, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 50/99. gnp-1889
Knez Majda, Višnarjeva 6, Medvode,
osebno izkazico, št. 62057. gnu-1876
Kordež Nina, Log 41 a, Železniki, osebno izkazico, št. 106735. gnu-1476
Kralj Igor, Zastava 1 A, Črnomelj, osebno izkazico, št. 8442. gnp-1881
Kuster Milan, Kajuhova 6, Slovenske Konjice, osebno izkazico, št. 4104. gnh-1514
Lesjak Rudolf, Skorno 57, Šoštanj, osebno izkazico, št. 33217. gni-1513
Magyar Ladislav, Trimlini 15, Lendava Lendva, osebno izkazico, št. 31963.
gnm-1759
Malovrh Andrej, Golovec 4a, Trbovlje,
osebno izkazico, št. 163683. gno-1432
Mesarič Kristijan, Gaj, Ozka ulica 6, Pragersko, osebno izkazico, št. 64125.
gnr-1754
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Nadu Jaka, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 182025. gnd-1543
Pačnik Uroš, Šmartno 60, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkazico, št. 142448.
gnr-1429
Planinšek Damijan, Petrovče 252, Petrovče, osebno izkazico, št. 24144.
gnt-1527
Podbukovšek Brigita, Blato 8, Slovenske Konjice, osebno izkazico, št. 45055.
gnx-1523
Primc Sanja, Bazoviška 3/a, Ilirska Bistrica, osebno izkazico, št. 4396. gnb-1745
Raček Boris, Skaletova ulica 3 A, Celje,
osebno izkazico, št. 46360. gnm-1609
Šuc Rozalija, Tomšičeva 48, Slovenska
Bistrica, osebno izkazico, št. 97485.
gnj-1512
Toplak Jurij, Cesta v Podboršt 13, Ljubljana-Črnuče, osebno izkazico, št. 25983.
gnk-1711
Topolnik Matej, Industrijska 20, Bistrica
ob Dravi, osebno izkazico, št. 000179039.
m-2119
Vidmar Avguština Marija, Iga Grudna 19,
Ljubljana, osebno izkazico, št. 35208.
gnf-1491
Zidar Urbanija Sonja, Vače 80, Vače,
osebno izkazico, št. 78131. gnn-1483
Žorž Jožef, Podraga 19, Podnanos, osebno izkazico, št. 111962. gnm-1534

Vozniška dovoljenja
Ahmetaj Shaqir, Grobeljska 38, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052329, reg. št. 25867, izdala UE Domžale. gnm-1834
Akšamović Boban, Jakčeva ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340798, reg. št. 183358, izdala UE Ljubljana. gnw-1574
Anžič Jana, Zupančičeva 4,, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 1069255,
reg. št. 30986, izdala UE Domžale.
gno-1857
Arandjus Aleksander, Kovinarska cesta
20, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21870, izdala UE Kamnik.
gnq-1880
Avberšek Franc, Lipa 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7362,
izdala UE Velenje. gne-1767
Balaic Jožef, Selo 110, Prosenjakovci Partosfalva, vozniško dovoljenje, reg. št.
12704. gnx-1723
Batič Dragan, Vojkova 277a, Anhovo,
vozniško dovoljenje. gnw-1824
Batič Urška-Tea, Stara cesta 45, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13216, izdala UE Vrhnika. gnr-1504
Belšak Tamara, Kicar 12 c, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29890,
izdala UE Ptuj. gnu-1826
Berložnik Ivan, Dobletina 36, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8687, izdala UE Mozirje. gnv-1525
Bezjak Anton, Formin 22, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
27682, izdala UE Ptuj. gno-1557
Bohar Feri, Snebersko nabrežje 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1042034, reg. št. 202864, izdala UE Ljubljana. gnb-1570
Bolta Janez, Trebinjska ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
212321, reg. št. 14189, izdala UE Ljubljana. gnn-1683
Boštjančič Dušan, Velika Bukovica 36
36, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1230779, izdala UE Ilirska Bistrica. gnv-1500
Bratec Danijela, Tbilisijska ulica 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
8904027, reg. št. 148320, izdala UE Ljubljana. gnj-1737
Bunić Jela, Bernikova ulica 5, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
449136, reg. št. 167295, izdala UE Ljubljana. gnq-1805
Cergol Maja, Prade c XIV/21, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 27957, izdala UE Koper. gnc-1394
Cikač Ivan, Pobreška 46, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 97522,
izdala UE Maribor. m-2111
Colarič Miha, Groblje 6, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1954,
izdala UE Novo mesto. gne-1492
Cotelj Tomaž, Mošnje 147A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
17729, izdala UE Radovljica. gnh-1614
Cotman Tomaž, Stružnikova pot 1 A, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1180069, reg. št. 39171, izdala UE Kranj.
gnm-1659
Čož Liljana, Pohorska 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34128, izdala UE Celje. gnn-1633
Črešnik Peter, Robindvor 45, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 5428, izdala UE Dravograd. gnl-1510
Čuček Marija, Biš 47, Trnovska vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2245, izdala UE Ptuj. gne-1467
Čuk Jakob, Tovarniška 18, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6857,
izdala UE Logatec. gnx-1573
Čurin Jože, Vodranci 31, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 7230, izdala UE Ormož. gnr-1554
Debeljak Dragica, Podlubnik 243, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7784, izdala UE Škofja Loka. gnb-1520
Dežman Janez, Polanškova ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297017, reg. št. 195890, izdala UE Ljubljana. gnb-1870
Dolšak Domitrije, Rjavica 29, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 2050, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-1763
Drakulić Milorad, Cigaletova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
594974, reg. št. 133997, izdala UE Ljubljana. gns-1803
Drašler Marta, Tomažičeva ulica 91, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891646, reg. št. 1281, izdala UE Ljubljana. gny-1797
Duraković Osman, Rozmanova 5, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6668, izdala UE Piran. gns-1728
Erklavec-Dražumerič Tadeja, Vrečarjeva
ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 848475, reg. št. 137590, izdala UE Ljubljana. gnl-1410

Flander Marko, Trnje 12, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
10006, izdala UE Škofja Loka. gnq-1580
Fon Pavla, NHM 26, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2406.
gnq-1780
Furlani Mitja, Pudob 44, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
384289, reg. št. 7834, izdala UE Cerknica. gnx-1423
Galičič Marko, Hlebčeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1266805, reg. št. 157232, izdala UE Ljubljana. gnb-1495
Gavrilović Dejan, Preglov trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343118, reg. št. 208276, izdala UE Ljubljana. gnd-1743
Godec Alenka, Ulica bratov Učakar 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 969788, reg. št. 199814, izdala UE
Ljubljana. gnm-1809
Golavšek Zdenka, Naselje heroja Maroka 8, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11403. gnj-1412
Gombač Martin, Rožna dolina c X 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1190267, reg. št. 219578, izdala UE
Ljubljana. gnq-1830
Goručan Janez, Grliče 41, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 285,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnj-1787
Gosar Bogomir, Koritno 29, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
15407. gnt-1827
Gračar Valentina, Horjulska cesta 81,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1244036, reg. št. 223017, izdala UE
Ljubljana. gnz-1546
Gradišnik Zvonko, Železnikova 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 58000, izdala UE Maribor. m-2127
Grlica Anton, Hofbauerjeva ulica 2, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
8813, izdala UE Mozirje. gnw-1899
Gruškovnjak Gašper, Gregorčičeva 2,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1267334, izdala UE Jesenice.
gnk-1686
Hace Aleš, Unec 110, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 7230,
izdala UE Cerknica. gny-1447
Hamzić Samira, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012645, reg. št. 204191, izdala UE
Ljubljana. gnh-1689
Harbaš Fikret, Viška cesta 49 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013179, reg. št. 131997, izdala UE Ljubljana. gnm-1909
Hleb Stojan, Zadružna 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
50171, izdala UE Maribor. m-2104
Holjević Kristian, Stantetova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
104865, izdala UE Maribor. m-2124
Horvat Ivan, Gorkega 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37125,
izdala UE Maribor. m-2116
Horvat Janko, Ribniška ul. 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
62413, izdala UE Maribor. m-2109
Horvat Klaudia, Gibina 29, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 1449, izdala
UE Ljutomer. gnh-1464
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Hrabar Sebastijan, Cesta Ceneta Štuparja160, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1192452, reg. št. 220130, izdala UE Ljubljana. gno-1732
Hukolli Šaban, Ronkova 18, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14029. gny-1397
Humar Stojan, Gubčeva 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737290,
reg. št. 20251, izdala UE Kranj. gnx-1398
Ilešič Marko, Maroltova ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
613745, reg. št. 94447, izdala UE Ljubljana. gni-1738
Istenič Joško, Ravnik pri Hotedršici
10/B, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1231573, reg. št. 6872, izdala
UE Logatec. gnx-1823
Ivančič Aleš, Pokopališka ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2135, reg. št. 180610, izdala UE Ljubljana. gnj-1637
Ivanšek Magdalena, Gubčeva 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13240, izdala UE Krško. gnf-1866
Jager Janez, Pešnica 1, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9274, izdala
UE Šentjur. gnn-1533
Jakin Marija, Ul. Kneza Koclja 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
74334, izdala UE Maribor. m-2126
Jakovič Darinka, Zg. Pristava 35/A, Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 34220, izdala UE Ptuj. gnv-1579
Jazbinšek Mihael, Kumrovška cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971899, reg. št. 77993, izdala UE
Ljubljana. gnw-1699
Jelečević Tajib, Rusjanov trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
926832, reg. št. 138195, izdala UE Ljubljana. gnp-1706
Jeneš Stanislav, Velika Polana 145 A,
Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13971, izdala UE Lendava.
gng-1765
Jerebic Boris, Bratonci 82/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 31119. gnd-1393
Jerman Marija, Zahomce 12, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
792116, izdala UE Žalec. gnx-1623
Jezeršek Franc, Sora 36 a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480669, reg. št. 106597, izdala UE Ljubljana. gni-1613
Kalan Peter, Kajuhova 22, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806829,
reg. št. 38956, izdala UE Kranj. gni-1713
Kalan Vanesa, Tončka Dežmana 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167792, reg. št. 48391, izdala UE Kranj.
gnu-1451
Kastelic Vinko, Sveti vrh 39, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257929, reg. št. 5913, izdala UE Trebnje. gny-1472
Kavka Marko, Bistriška 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 555466,
reg. št. 18665, izdala UE Domžale.
gnm-1684
Kavšek Matjaž, Brod 19, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
29889, izdala UE Novo mesto. gnl-1585
Keber Matej, Sadinja vas 34, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
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št. S 1251517, reg. št. 224172, izdala UE
Ljubljana. gnl-1485
Keber Robert, Novo polje cesta XVI 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353735, reg. št. 190225, izdala UE
Ljubljana. gnl-1835
Kitić Dejan, Zupančičeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266311, reg. št. 201789, izdala UE Ljubljana. gnc-1694
Kobe Martin, Ulica stare pravde 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138751, reg. št. 215543, izdala UE Ljubljana. gnd-1893
Kolar Urška, Čopova 25, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40989,
izdala UE Celje. gnx-1798
Kolompar Jožef, Dolga vas 125 c, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11110, izdala UE Lendava.
gnn-1783
Kopač Robert, Cesta na Bokalce 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 44010, reg. št. 181240, izdala UE
Ljubljana. gnz-1696
Korenjak Urban, Parižlje 71/c, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403434, izdala UE Žalec. gnf-1716
Kos Bojan, Študljanska 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 786486, reg.
št. 18708, izdala UE Domžale. gnt-1602
Kosmač Ljubomir, L. Hrovata 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
806825, reg. št. 24187, izdala UE Kranj.
gnj-1462
Kovačič Aleš, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. s 1340632, reg. št. 218943, izdala UE
Ljubljana. gnl-1710
Krajnc Janez, Selska cesta 33, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BF, reg. št. 4275,
izdala UE Brežice. gnm-1709
Krajnc Jože, Plintovec 10, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 6798, izdala UE Pesnica. m-2110
Kraner Matej, Ahacljeva 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
104566, izdala UE Maribor. m-2106
Kravos Miloš, Vipavski križ 37, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala
UE Ajdovščina. gnn-1583
Krmec Silva, Vojkovo nabrežje 3/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 14695, izdala UE Koper. gnn-1833
Kropušek Rok, Na grivi 57, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11338, izdala UE Vrhnika.
gne-1792
Krpič Andrej, Dalmatinova 14, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 32310.
gnf-1391
Krulc Milan, Knezov Štradon17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141787, reg. št. 183828, izdala UE Ljubljana. gnl-1685
Kuhar Miran, Pečinska ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
15567, reg. št. 118546, izdala UE Ljubljana. gnm-1734
Kunčič Boris, Ul. Staneta Bokala 18, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje,
izdala UE Jesenice. gnk-1861
Kuronja Albert, Levstikova 16, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št. 5827.
gnc-1719

Kusturić Blagoje, Rožičeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
854695, reg. št. 46286, izdala UE Ljubljana. gny-1572
Laharnar Andrej, Temljine 2, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, reg. št. S
1233466, izdala UE Tolmin. gnw-1399
Lampe Marjan Ignacij, Kašeljska cesta
110, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 241803, reg. št. 149422, izdala UE Ljubljana. gnv-1800
Lampe Mojca, Višnje 4 a, Col, vozniško
dovoljenje, reg. št. 122024. gnv-1725
Lečnik Antonija, Tržaška cesta 151, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613365, reg. št. 167344, izdala UE Ljubljana. gnc-1494
Lešnik Anton, Latkova vas 91, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
904147, izdala UE Žalec. gnd-1768
Logar Boštjan, Žabnica 73, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1027454, reg. št. 43032, izdala UE Kranj.
gnr-1679
Lopert Mirjana, Brodarjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
838019, reg. št. 20649, izdala UE Ljubljana. gng-1890
Lorenčič Aleš, Na Dobravi 6 a, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 115708, izdala UE Maribor.
m-2113
Lovrec Simona, Jiršovci 24, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 41237,
izdala UE Ptuj. gnu-1401
Magyar Ladislav, Trimlini 15, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 14987, izdala UE Lendava. gnl-1760
Majcen David, Mala čolnarska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342121, reg. št. 230455, izdala UE
Ljubljana. gns-1903
Majcen Janez, Šentlenart 45, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 1347.
gnb-1720
Majerle Tadej, Brodarjev trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886270, reg. št. 158224, izdala UE Ljubljana. gni-1538
Maklin Boris, Poklikarjeva ul. 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
721507, reg. št. 9429, izdala UE Ravne na
Koroškem. gns-1453
Malič Fabjan, Miren 162, Miren, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnj-1562
Marčeta Jovanović Biljana, Trg bratstva
8, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10217, izdala UE Piran.
gnh-1589
Marolt Anže, Berčičeva ulica 10 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234601, reg. št. 209538, izdala UE Ljubljana. gnb-1595
Marzidovšek Majda, Dol pod Gojko
17/A, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 2124, izdala UE Celje.
gnp-1631
Matijašić Orijana, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 292314, reg. št. 144867, izdala UE
Ljubljana. gny-1647
Matjac Mitja, Med ogradami 13/c, Solkan, vozniško dovoljenje, izdala UE Gorica.
gnn-1558
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Mavrič Marija, Bezenkova ulica 23, Celje, vozniško dovoljenje, reg. št. 32976, izdala UE Celje. gnc-1769
Mavsar Breda, Nikole Tesle 12, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6527, izdala UE Krško. gno-1632
Meršol Anže, Klemenova ulica 182, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049282, reg. št. 207695, izdala UE Ljubljana. gnz-1571
Milek Božidar, Ulica 28 maja 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
84395, reg. št. 108518, izdala UE Ljubljana. gnb-1795
Miljković Hazim, Celovška cesta 106,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 56/99. gni-1567
Miserit Marko, Šercerjeva ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 295357, reg. št. 75758, izdala UE
Ljubljana. gnk-1690
Mišvelj Miha, Kavčičeva ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096815, reg. št. 195345, izdala UE Ljubljana. gnd-1493
Mlaker Marija, Kostrivnica 20, Kalobje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10916, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-1868
Moscha Ivan Anton, Cesta osvobodilne
fronte 16, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 2488, izdala UE
Vrhnika. gnm-1509
Mrđa Milan, Črnomaljska 27, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 2119, izdala UE Kočevje. gnz-1596
Murn Katarina, Gabrovka 58, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287536, izdala UE Litija. gnp-1556
Muzek Štefan, Bodislavci 38, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, reg. št. 1300,
izdala UE Ljutomer. gnu-1701
Nadu Jaka, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165955, reg. št. 218050, izdala UE Ljubljana. gnc-1544
Nakrst Primož, Kodrova ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164359, reg. št. 218869, izdala UE Ljubljana. gnb-1374
Necmeskal Gracijan, Kocjančičeva 34,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 12092, izdala UE Koper.
gnl-1839
Nidorfer Lidija, Koračice 69, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7853, izdala UE Ormož. gnd-1468
Novak Domen, Pot na Fužine 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002780, reg. št. 184600, izdala UE Ljubljana. gnv-1750
Novak Popov Irena, Linhartova cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 850806, reg. št. 67400, izdala UE
Ljubljana. gnl-1535
Novak Primož, Ilovci 19, Miklavž pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9093, izdala UE Izola. gnv-1400
Oblak Mateja, Jezerska ulica 32, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 24109, izdala UE Škofja Loka.
gny-1822
Ohnjec Janez, Glagoljaška 1 b, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Koper. gni-1588
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Omerzel Vesna, Gorazdova ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970873, reg. št. 170727, izdala UE Ljubljana. gng-1440
Pajenk Albin, Dobrič 19/b, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1170941, izdala UE Žalec. gnu-1901
Palčič Nerino, Vegova 3, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 902,
izdala UE Koper. gni-1463
Parovel Franko, Seča 78, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje. gnt-1727
Pavček Tomaž, Podgora 46, Straža, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
33056, izdala UE Novo mesto. gnb-1820
Peroša Zvezdan, Šared 33, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 6282. gnl-1385
Perpar-Grilc Simona, Novo Polje, Cesta
VII/93, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1010010, reg. št. 202299, izdala UE Ljubljana. gnq-1380
Petrovič Nevenka, Gorkega 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11310, izdala UE Maribor. m-2118
Petruša Jaka, Sv. Peter 110, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12775, izdala UE Piran. gny-1722
Planinšek Damijan, Petrovče 252, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102887, izdala UE Žalec. gnu-1526
Plevnjak Franci, Male Lipljene 1 B, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21016, izdala UE Grosuplje. gnh-1639
Počkaj Vladimir, Vel. Ubeljsko 30, Hruševje, vozniško dovoljenje, št. 6871.
gnt-1427
Pohibi Tanja, Plavje 43, Škofije, vozniško dovoljenje, reg. št. 27177, izdala UE
Koper. gng-1565
Poljak Miran, Triglavska 21, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002025, reg. št. 138769, izdala UE Domžale. gni-1813
Pollak Senja, Gregorčičeva ulica 11 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286396, reg. št. 227175, izdala UE
Ljubljana. gnp-1831
Popit Tomaž, H. Mihelčiča 1, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6722, izdala UE Črnomelj. gnh-1864
Potočnik Jana, Pipanova 68a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523455, reg. št. 35407, izdala UE Kranj.
gnf-1466
Presečnik Primož, Škalske Cirkovce 3a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24889, izdala UE Velenje. gnp-1531
Prešeren Peter, Zupančičeva 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1068866, reg. št. 3749, izdala UE Domžale. gnb-1695
Primc Sanja, Bazoviška 3/a, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S 001269517,
reg. št. 9976. gnu-1726
Prokofljev Sergej, Ulica bratov Učakar
82, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 974126, reg. št. 142798, izdala UE Ljubljana. gnz-1646
Pušnik Janja, Ptujska 223/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
55890, izdala UE Maribor. m-2122
Razdrih Marija, Smelijevo naselje 12,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 4443, izdala UE Cerknica.
gng-1569

Reberšek Milko, Orehova ulica 13, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17266, izdala UE Kamnik. gnd-1793
Retelj Mihael, Maroltova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320352, reg. št. 98968, izdala UE Ljubljana. gnz-1846
Rošer Frančišek, Sr. Dolič 37, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6744.
gng-1465
Rot Patricija, Klanska ulica 10, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138758, reg. št. 215549, izdala UE Ljubljana. gng-1590
Rozman Julija, Hrastje 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1027392,
reg. št. 45187, izdala UE Kranj. gnk-1386
Rožnik Ludovik, Cesta ob potoku 11,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 417, izdala UE Vrhnika. gnk-1886
Ručman Anton, Šentjanž 20/c, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 477. gnn-1883
Selko Bojan, Ljubljanska 80, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043881, reg. št. 172257, izdala UE Domžale. gnp-1581
Sever Bernard, Preska 7, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9660.
gnz-1771
Skornšek Anton, Ravne 202, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11731,
izdala UE Velenje. gnh-1439
Slana Daniel, Ulica Pohorskega odreda
9, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 16609. gne-1392
Slodnjak Bogdan, Zagorje 87, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38404, izdala UE Ptuj. m-2108
Slovša Sonja, Vrzdenec 47, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1076780,
reg. št. 210828, izdala UE Ljubljana.
gnq-1530
Sodja Peter, Tomšičeva 48, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
19291, izdala UE Jesenice. gnp-1681
Sotošek Edvard, Partizanska 20, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 10351, izdala UE Grosuplje.
gnq-1680
Stare Boris, Pot h gozdu 10, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 612010, reg. št. 149345, izdala UE Ljubljana. gnf-1816
Sterle Dolenšek Maja, Ul. Marije Drakslerjeve 15, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 51/99.
gnq-1488
Stroj Uroš, Begunje 36/a, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23687. gnp-1481
Suler Sašo, Čečovlje 2, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Ravne na Koroškem. gnz-1721
Svenšek Katja, Marjeta na Dravskem polju 80 g, Marjeta na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 101579.
m-2107
Šeruga Ana, Švajgerjeva 2, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 15588,
izdala UE Ptuj. gns-1578
Šiftar Ema, Aškerčeva 5, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 15909.
gnc-1469
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Šinko Jelka, Zdole 11, Zdole, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14339.
gnx-1898
Škerjanc Sandi, Garibaldijeva 5, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 7184, izdala UE Izola. gnk-1561
Šmalc Matej, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013803, reg. št. 190502, izdala UE Ljubljana. gnn-1908
Šoštarič Uroš, Kosovelova 6a, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23338. gng-1390
Štefanič Franc, Podgorska 61, Kočevje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3833.
gnr-1729
Šterk Blaž, Medvedova cesta 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252492, reg. št. 205072, izdala UE Ljubljana. gnl-1460
Štirn Darja, Stržovo 67, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13354,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnu-1551
Štritof Janez, Cesta v Pretržje 6, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
4694, izdala UE Cerknica. gnx-1548
Štular Lupša Karmen, Zg. Radovna 22,
Mojstrana, vozniško dovoljenje. gnh-1389
Šturm Maja, Zvezda 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 855104,
reg. št. 3609, izdala UE Ljubljana.
gnf-1741
Šuligoj Drago, Bokalova 6, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 66433, izdala UE Jesenice.
gnm-1784
Šurk Alenka, Agrokombinatska cesta 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 767900, reg. št. 180329, izdala UE
Ljubljana. gnv-1479
Švab Klavdija, Zg. Orlica 7, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10122,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnj-1887
Tavčar Sandra, Mali vrh pri Šmarju 62,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15875, izdala UE Grosuplje.
gnx-1873
Tertnik Jožef, St. Janž pri Radljah 87,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 10279, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnh-1764
Tkavc Milena, Ljubljanska 29, Celje, vozniško dovoljenje, reg. št. 17033, izdala
UE Celje. gnh-1539
Toličič Boris, Makole 3, Makole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19437,
izdala UE Slovenska Bistrica. gni-1863
Tomšič Iztok, Vipotnikova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012107, reg. št. 204503, izdala UE Ljubljana. gnr-1604
Trauner Viktorija, Cesta IX/24, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11805, izdala UE Velenje. gnq-1755
Trifunović Dragutin, Vodnikova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974012, reg. št. 200491, izdala UE
Ljubljana. gny-1872
Trontelj Daniel Aleksander, Cesta na
Laze 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1042406, reg. št. 173480,
izdala UE Ljubljana. gnf-1841
Trošt Alijana, Podkraj 71a, Col, vozniško
dovoljenje št. S 252386, izdala UE Ajdovščina. gnp-1435
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Turjan Marijan, Kunaverjeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480974, reg. št. 80578, izdala UE Ljubljana. gnx-1448
Tušek Alojz, Dravinjski vrh 7/a, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 11684, izdala UE Ptuj.
gne-1592
Umer Bojan, Semedela 54/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 44216, izdala UE Koper. gnt-1677
Vadnjal Mateja, Podvozna 30, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8810, izdala UE Piran.
gne-1817
Valant Branko, Ljubno 47, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15763.
gni-1388
Valant Janez, Rožna dolina c X 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
730863, reg. št. 86363, izdala UE Ljubljana. gng-1515
Velić Emil, Marjekova pot 8 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
167745, reg. št. 148248, izdala UE Ljubljana. gnp-1781
Velnar Uroš, Benčičeva 10, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 14812, izdala UE Koper. gno-1832
Veren Alen, Murski Črnci 38, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 36145. gnb-1395
Vidmar Aleš, Eipprova ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
415168, reg. št. 185118, izdala UE Ljubljana. gnw-1449
Vidmar Mirko, Velika Kostrevnica 36, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1121538, izdala UE Litija. gnv-1375
Vikić Robert, Nazorjev trg 3, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
GH-kolo z motorjem, izdala UE Koper.
gnf-1891
Vilfan Simon, Zasavska c. 16, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359527, reg. št. 30008, izdala UE Kranj.
gnq-1605
Vodopivec Saša, Tomišelj 35c, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 847796,
reg. št. 82287, izdala UE Ljubljana.
gnv-1450
Vodušek Rihard, Kostanjevec 43, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18549. gno-1582
Voglar Drakulič Jerica, Cigaletova ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S91480, reg. št. 8001, izdala UE Ljubljana. gnt-1802
Vogrin Boris, Zg. Partinje 74, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10823, izdala UE Lenart. m-2112
Vozel Sylvester, Rožičeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264301, reg. št. 202808, izdala UE Ljubljana. gnr-1804
Vrevc Blaž, Zelena pot 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 934655,
reg. št. 144797, izdala UE Ljubljana.
gnz-1850
Vrtačnik Verica, Gabrščkova ulica 111,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192685, reg. št. 166317, izdala UE
Ljubljana. gny-1897
Vučko Marija, S. Mašere 5, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5185. gnc-1819

Vučko Matej, Gaberje 135, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15672, izdala UE Lendava. gnm-1438
Weingerl Zlatko, Zg. Jakobski Dol 18 a,
Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št. 1017. m-2117
Zajc Katarina, Švabičeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215420, reg. št. 222274, izdala UE Ljubljana. gnm-1434
Zalaznik Aleš, Šentviška ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014343, reg. št. 180935, izdala UE Ljubljana. gnt-1702
Zarobec Nataša, Medenska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103034, reg. št. 212485, izdala UE
Ljubljana. gno-1807
Zidar Urbanija Sonja, Vače 80, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1246499, izdala UE Litija. gnm-1484
Zidarič Jožica, Ul. Marje Boršnikove 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999694, reg. št. 209674, izdala UE
Ljubljana. gnh-1564
Zobec Vladimir, Vidovica 19 a, Pristava
pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5261, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gno-1532
Zorčič Marija, Mestni vrh 58/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23454,
izdala UE Ptuj. gno-1707
Zorenč Uroš, Ojstriška vas 4 c, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
228888, izdala UE Žalec. gnd-1818
Zorko Matjaž, Zdolska 32, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13387,
izdala UE Krško. gnb-1620
Zorman Andrej, Majde Vrhovnikove 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1265218, reg. št. 225070, izdala UE
Ljubljana. gnu-1851
Zorman Milan, Zajčeva 21, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
10545, izdala UE Kamnik. gnv-1825
Zorman Vitko, Trg 13, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 1021,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnb-1470
Zrim Miha, Pokopališka c. 8, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17594, izdala UE Grosuplje. gnu-1676
Zupan Mirjam-Marija, Ponikve 53a, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7003, izdala UE Grosuplje.
gnn-1458
Zupanc Miran, Razgledna 17, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 159,
izdala UE Celje. gnt-1902
Zupanič Ivan, Nazorjeva 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št. 5645,
izdala UE Celje. gnp-1906
Žagar Bojan, Frankopanska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234078, reg. št. 223363, izdala UE
Ljubljana. gnx-1648
Žekš Zoran, Dolnja Bistrica 148/a, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27627, izdala UE Murska Sobota. gnk-1511
Žgajnar Jožefa, Topniška ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971632, reg. št. 199791, izdala UE Ljubljana. gnv-1700
Žibrat Dušan, Podgradje 98 b, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izdala
UE Ljutomer. gnn-1408
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Žigon Aleksander, Kebetova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544848, reg. št. 153035, izdala UE
Ljubljana. gnc-1894
Žigon Uroš, Benčičeva 4, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42477, izdala UE Koper. gnp-1731
Žoher Tatjana, Rozmanova 40, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15697, izdala UE Krško. gnt-1777

Zavarovalne police
Bole Marta, Ulica Dušana Kraigherja 11,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101180605, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-1611
Čas Zdenka, Štantetova 14, Maribor, zavarovalno polico, št. 208156 izdala zavarovalnica Slovenica, filiala Maribor. gnr-1379
Fekonja Zdenka, Ilije Gregoriča 11, Maribor,
zavarovalno
polico,
št.
00101156143, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-1704
Flegar Jožef, Radenski vrh 7/b, Radenci, zavarovalno polico, št. 0633483, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw-1724
Hajdinjak Jože, Kruplivnik 88, Grad, zavarovalno polico, št. 0602596. gnj-1687
Kuharič Branko, Ul. Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 650603,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-1507
Popovski Marjetka, Tartinijeva 2, Izola Isola, zavarovalno polico, št. AO
0703534-Koper. gnu-1405
Robnik Anton, Rožnodolska 28, Maribor, zavarovalno polico, št. 00101120306,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gns-1703
Skala Anton, Kodrova 30a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 208679 izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-1373
Šnopl Franc, Stephensonova 6, Maribor, zavarovalno polico, št. 1518405.
gnq-1705
Španić Milan, Gospodinjska ulica 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0348759
izdala zavarovalnica Tilia. gnj-1437
Štrukelj Ljubica, Runkova 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 720517, izdala zavarovalnica Adriatic. gnp-1456

Spričevala
Benčina Mitja, Kržičeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnu-1601
Fijavž Otmar, Kersnikova 35, Velenje,
letno spričevalo 4. letnika Strojne tehnične
šole RŠC Velenje, šolsko leto 1980/81.
gno-1411
Furst Igor, Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izptu Poljanske gimnazije, izdano leta 1994. gnl-1610
Gorjanc Janez, Cesta talcev 3 c, Šoštanj, spričevalo 3. letnika Rudarske šole v
Velenju. gns-1403
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Gradišar Igor, Sp. Duplje 14, Duplje, diplomo Srednje elektro in strojne šole, št.
I/1478, zap. št. indeksa I/1674. gnz-1471
Grgič Željko, Prešernova cesta 22 b,
Velenje, spričevalo 4. letnika Rudarske šole
v Velenju, izdano leta 1993. gnt-1402
Groznik Anton, Cerkovnik 32, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 5. razreda OŠ Šmartno
pri Litiji, izdano leta 1964. gnr-1829
Humar Goljevšček Soraja, Optaje selo 2
E, Miren, spričevalo 1.2.3.in 4. letnika Tehniške srednje šole Nova Gorica. gnp-1406
Jarc Nataša, Tropovci, Šolska 8, Tišina,
spričevalo o končani OŠ v Domžalah, št.
500/88, izdano leta 1988. gny-1697
Klašnja Ana, Runkova ulica 12, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1999. gnq-1555
Lipovec Silvo, Hrenca 16, Maribor, spričevalo 1.in 2. letnika Srednje prometne šole
v Mariboru, izdano leta 1996 in 1997.
m-2115
Logar Matej, Ul. heroja Mešere in Spašiča 4, Maribor, maturitetno spričevalo 3. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1996.
m-2120
Martinič Leonora, Pristaniška 43/b, Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika Trgovske šole. gni-1838
Medved Franc, Maistrova 6, Litija, spričevalo 4. razreda OŠ Dole pri Litiji.
gns-1828
Munič Zvonko, Rojce 10, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo o končani OŠ OŠ
Velika Dolina, izdano leta 1967. gnv-1475
Nikolič Matej, Tepešev graben 17, Rogatec, spričevalo 1.letnika Gimnazije Celje.
gnv-1900
Pavčič Vladimir, Spodnje Duplice 6, Grosuplje, letno spričevalo 3. letnika Srednje
tehniške šole za strojništvo, izdano leta
1977. gne-1446
Perko Matjaž, Zg. Rečica 4, Laško, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje strojne
šole Štore. gne-1417
Petrović Dragan, Žiće Dimitrijeviča 19,
Koceljeva, spričevalo Avtoelektrične šole v
Ljubljani, izdano leta 1977. gnm-1459
Podvez Davorin, Verje 38 A, Medvode,
spričevalo 3.letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnu-1751
Prošek Lidija, Krožna pot 62, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gostinske
šole Milana Majcna, izdano leta 1981.
gnl-1785
Radmilo Danica, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, spričevalo Gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1973, izdano na ime Knežević Danica. gnw-1849
UM-Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, Razlagova 14, Maribor, indeks, št.
83017830, EPF Maribor. gns-1478
Umek Robert, Brkinčeva 2c, Sežana,
dvojnik spričevala o zaključnem izpitu, št.
1458/73. gnh-1418
Veit Graziella, Slovaška 11, Maribor, spričevalo 3.4.letnika in spričevalo o zaključnem izpitu I gimnazije v Mariboru, izdano
leta 1991 in 1992. m-2123
Žnidaršič Marija, Maistrova 14, Litija, spričevalo 5. razreda OŠ Šmartno, izdano leta
1971, izdano na ime Lupše. gnh-1714

Ostali preklici
Artič Marija, Šolska 13, Slovenske Konjice, delovno knjižico. gnw-1624
Avto-Kočevje Kočevje d.o.o., Kidričeva
6a, Kočevje, kopijo licence za tovorno vozilo LJ 39-85 N. gnv-1383
Avto-Kočevje Kočevje d.o.o., Kidričeva
6a, Kočevje, kopije licence za tovorno vozilo LJ 39-92 N. gnm-1384
Bajc Bojan, Parecag 10/a, Sečovlje Sicciole, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0157992.
gnr-1404
Bajc Bojan, Parecag 10/a, Sečovlje Sicciole, zavarovalno polico št. 693036.
gnr-1387
Borštnik Nataša, Reboljeva 6, Trzin, delnice družbe Lek d.d. Ljubljana, št.
BSO11398, BSO11399, BSO11400,
BSO401, BSO402, BSO403, BPO63791,
BPO796,
BPO801,
BPO63806,
BPO63811, BPO63816, BTO25901.
gnp-1910
Bukovec Dejan, Žitkovci 38, Dobrovnik Dobronak, delovno knjižico. gnf-1516
Cankar Matjaž, Vodnikova cesta 99, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0124642. gnq-1455
Debelič Sandi, Forniče 1, Piran - Pirano,
vpisni list za čoln, št. 01/03-276/91, izdano dne 15. 5. 1991. gnn-1708
Debelič Sandi, Fornače 1, Piran - Pirano, potrdilo za preizkus znanja, št.
01/05-301/92 z dne 4. 3. 1992.
gnq-1730
Drčič Ivan, Semedela 83 a, Koper - Capodistria, listino-označba obrata in njegov
sedež Drčič Ivan s.p. Koper Univerzal 5
Naldinijeva 5 Koper-overjen pod št.
1533/96 s strani Kovačič Nevenke-notarka. gni-1542
Društvo energetikov Domžale, Papirniška 1, Domžale, potrdilo o opravljenem izpopoljevanju strokovne izobrazbe, št.
03/99. gnd-1618
Džamastagić Enver, Jakčeva 37, Ljubljana, delovno knjižico. gnw-1874
Eljvis Džemailji, Ruška 106, Maribor, delovno knjižico. m-2125
Gabrič Srečo, Kidričeva 41, Koper - Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2916/96, izdano
12. 7. 1996 . gnt-1477
Gasilsko društvo Šentrupert, Šentrupert, Šentrupert, uvozno carinsko deklaracijo,
št. ECL K4-4714/05.02.98. gnf-1441
Godina Štefan, Pečarovci 72, Mačkovci, delovno knjižico. gnk-1811
Hoedlmayr Špedicija d.o.o., Krakovska
30, Domžale, kopijo licence za vozilo Mercedz benz 2538 6 6X2 LJ-H2-21F izdala
Gospodarska zbornica Slovenije. gny-1847
Hunič Marija, Rajec 10, Jesenice na Dolenjskem, delovno knjižico. gnw-1678
Jan Mila, Gabersko 1 c, Trbovlje, delovno knjižico. gnm-1584
Jan Roman, Gabersko 21 c, Trbovlje,
delovno knjižico. gnk-1586
Kastelic Marino, Senčna pot 9, Portorož
- Portorose, vpisni list za čoln, št.
01/03-282/96 PI - 2974 z dne 23.5.
1996. gnd-1568
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Kostanjšek Ana, Vrenska gorca 32,
Buče, potrdilo žrtve vojnega nasilja, št.
5793. gnd-1718
Kovačević Ana, Kidričeva 8, Sežana, delovno knjižico. gnl-1560
Kovačević Snežana, Kidričeva 8, Sežana, delovno knjižico. gnm-1559
Križnik Andrej, Gabrke 252, Šoštanj, vpisni list za čoln, št. 02/03-1465/77-93 z
dne 12. 7. 1977. gny-1772
Kukec Robert, Pavlovci 21 a, Ormož,
vojaško knjižico, št. AA 059907. gnt-1552
Kurtić Sašo, Lovska ulica 27, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-1815
Meglič Brigita, Levstikova 19, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 01098071, Pedagoške fakultete. gnj-1587
Metljak Simon, Drenov grič 110, Vrhnika, delovno knjižico. gnj-1812
Mihelič Darjenka, Murnikova ulica 18,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-6761/94 .
gnc-1444
Milenović Igor, Cerklje ob Krki 26 B,
Brežice, delovno knjižico. gnz-1896

Št.
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Obradović Žejko, Andreja Kumarja 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-1577
Osretkar Dejan, Smledniška c. 89, Kranj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3597-98 . gnz-1821
Pahernik Ivan, Pod stolnim vrhom 7, Maribor, delovno knjižico. m-2105
Pečar Petra, Slomškova 25, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina,
št. 69544. gnw-1603
Pirnar Dragica, Majaronova 18, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-1347/79 z
dne 26. 6. 1979. gno-1682
Podvez Davorin, Verje 38 a, Medvode,
delovno knjižico. gnf-1616
Prašnikar Janez, Trg E. Kristana 6, Izola
- Isola, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, št. 01-05-136/1-1992, izdano 4. 3.
1992. gnq-1480
Sitar Andrej, Pristava 5, Vojnik, delovno
knjižico. gnb-1895
Šabeder Branko, Zg. Duplek 100, Spodnji Duplek, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-06853-00/97.
m-2114

Šinigoj Matjaž, Vrtojbenska c. 19, Šempeter pri Gorici, investicijski kupon, št. izjave VN
007272, št kupona CKO10330. gne-1617
Švabić Šura, Pot na Fužine 39, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-2157/84,
reg. oznaka KP 2615, izdan 27. 7. 1984.
gnb-1445
TPV d.d., Kandijska 60, Novo mesto,
uradno potrdilo za registracijo avtomobila
Renault Master Furgon 2.5D, št. šasije
VF1FDCEH19027520, ocarinjeno po ECL
1883 dne 2. 3. 1999. gnn-1858
Udovič Mirjana, Kubed 44, Gračišče, delovno knjižico. gno-1407
Viator podj. za medn. in tuzemski transport d.d., Dolenjska 244, Ljubljana, licenco
za javni prevoz v notranjem prometu prostem cestnem prometu, št. 0001023/19
za vozilo Renault AE 420 TI LJ -R7761,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gnk-1836
Vilić Frano, Gregorčičeva 60, Piran - Pirano, delovno knjižico. gnh-1593
Žagar Aleksandra, Nanoška ulica 3, Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št.
02/03-1519/96. gny-1672
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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
Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe
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