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Oklici o skrbnikih in razpravah

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-12/99-1411
Ob-19844
Pravila sindikata Jutranjke 2 Orlica,
d.o.o., Brežice so dne 17. 12. 1999 sprejeta v hrambo pri Upravni enoti Brežice in
dne 23. 12. 1999 vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma statutov Upravne enote
Brežice pod zap. št. 8/99.
Št. 741-1/00
Ob-19898
Od 14. 1. 2000 dalje so pri Upravni enoti
Litija, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, v hrambi pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikata zavoda Gimnazije Litija.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 33.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 218/99
OD-409310
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Kinig (tudi Kenig) Amaliji,
roj. Doles, hčerki Franca, roj. 25. 3. 1920,
drž. RS, nazadnje stanujoči v Željnah 46,
umrli 19. 3. 1999 v Kranju.
Sodišču ni znano, ali je zapustnica pustila kakšne sorodnike, ki bi prišli v poštev
za dedovanje po zakonu. Zato s tem oklicem poziva vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico do njene zapuščine, da se
v roku enega leta od objave tega oklica v
Uradnem listu RS in na sodni deski tuk.
sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 11. 1999

P 300/95
SR-309
To sodišče je po sodnici Sabini Vrčon, v
pravdni zadevi tožeče stranke Luke Koper,
d.d., Koper, zoper toženo stranko Ivana Bednarika, Prisoje 9/a, Koper, sedaj neznanega
bivališča v tujini, zaradi plačila 70.982 SIT s
pp, dne 22. 12. 1999 sklenilo:
na podlagi določila 5. točke drugega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Ivanu Bednariku iz
Kopra, Prisoje 9/a, sedaj neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik odvetnik Renato Dukič, Liminjanska 96, Portorož, ki bo
zastopal toženo stranko v zadevi opr. št. P
300/95, vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1999
I 98/1581-12
SR-308
To sodišče je v pravdni zadevi upnika
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
zoper dolžnika Spolenak Ladislava, C. zmage 71, 1410 Zagorje ob Savi, zaradi plačila
627.564,78 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Spolenak Ladislavu, stan. C.
zmage 71, Zagorje ob Savi, se postavi začasnega zastopnika Špajzer Gregorja, Opekarna 2a, Trbovlje, roj. 12. 4. 1972.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD Zagorje ob Savi.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 26. 2. 1999
I P 219/99
SR-307
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Safije Čoralič iz Ljubljane, Ul. Majke
Jugovičev 8, ki jo zastopa odvetnik Denis
Rudolf iz Ljubljane, proti toženi stranki Sidiku Čoraliču, neznanega prebivališča, zaradi
razveze zakonske zveze, dodelitve otrok in
plačevanja preživnine, dne 15. 12. 1999
sklenilo:
Na podlagi določila 4. točke 82. člena
zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št.
26/99, v nadaljevanju ZPP) se toženi stranki Sidiku Čoraliču postavlja začasni zastopnik odvetnik Peter Skubic iz Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 219/99,
dokler tožena stranka ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1999

Leto X

I 98/1549
SR-306
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika Mladinska knjiga, Založba, d.d., Ljubljana, proti
dolžniku Bobanu Mitiču, Golovec 1, Trbovlje,
zaradi izterjave 45.287,10 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Bobanu Mitiču, Golovec 1, Trbovlje, se za vročanje sodne pošte v tem
izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika Gregorja Špajzerja, Opekarna 2a,
Trbovlje, ki je rojen 12. 4. 1972.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD Trbovlje.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 4. 1999
III P 2/96
SR-409172
To sodišče je po sodnici Mariji Mulec, v
pravdni zadevi tožeče stranke Republika
Slovenija – Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
Ljubljana, Trdinova 4/IV, Ljubljana, zoper
toženo stranko Momič Jordan, Ljubljana,
Kersnikova ul. 12, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izpraznitve stanovanja (pcto
120.000 SIT), dne 29. 11. 1999 sklenilo:
začasna zastopnica Alenka Kočevar se
razreši dolžnosti začasnega zastopnika v
obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Momič Jordanu, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Margareta zakonjšek
Rupnik, Čufarjeva 1/I, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. II P 2/96,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 22/99-5
S-19717
To sodišče je na seji senata dne 24. 1.
2000 pod opr. št. St 22/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
RO-PA, Trgovina, storitve in zastopanje
Novo mesto, d.o.o., Mestne njive 6, Novo mesto, matična št. 5756707, šifra dejavnosti 11.002, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
RO-PA, Trgovina, storitve in zastopanje Novo mesto, d.o.o., Mestne njive 6, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 1. 2000
St 89/99
S-19718
To sodišče je s sklepom St 89/99 dne
24. 1. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Asya Trade, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 244, matična številka: 574660,
šifra dejavnosti: 07.013.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Edvard Bavcon, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica 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
dne 10. 5. 2000 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 1. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2000
St 3/99
S-19726
To sodišče je dne 25. 1. 2000 izdalo
sklep opr. št. St 3/99, da se začne stečajni
postopek zoper Franca Mlinar, Mizarstvo
Mlinar, s.p., Orehovlje 49, Miren, matična št. 5112166, šifra dejavnosti 090140.
Stečajni upravitelj je Stojan Zorn, univ.
dipl. prav. iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 5% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi
morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 4. 2000 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 1. 2000.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 1. 2000
St 86/99
S-19728
To sodišče je s sklepom z dne 25. 1.
2000 pod opr. št. St 86/99 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom C3D,
gradbeni in finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Podutiška cesta 154, matična
številka: 1196219, šifra dejavnosti:
74.203.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
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dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Montaža stavbnega pohištva, lesnih in
mavčnih oblog, Jože Dolenec, s.p., Sv. Barbara 6, Škofja Loka,
– Krejan, d.o.o., Trzin, Peske 17,
– I.P.C. Holding, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103,
– Studio 2, d.o.o., Ljubljana, Podutiška
154,
– R. Tiganj, splošno gradbeništvo, strojni izkopi z odvozi, Rigat Tiganj, s.p., Milčinskega 2, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 25. 1. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000
St 74/99-32
S-19729
To sodišče je dne 21. 1. 2000 s
sklepom opr. št. St 74/99 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Merinka
Maribor, Tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Maribor, Žitna 12.
Matična številka dolžnika je 5040469,
šifra njegove dejavnosti pa 17.200.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, zaposlena v Tekstilnem institutu Maribor, Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor,
Vetrinjska ul. 2,
2. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
3. Mestna občina Maribor, Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
4. ICT Trade, d.o.o., Maribor, Žitna ulica 12,
5. Unitex, Zunanja trgovina, d.d., Ljubljana, Dunajska 51.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 21. 1. 2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 1. 2000
St 21/99-22
S-19730
V postopku prisilne poravnave dolžnika
Kartonaža, Grafično in embalažno podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 1,
Murska Sobota, bo narok za prisilno poravnavo dne 13. 3. 2000 ob 13. uri, pri
tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 311/III, v ponedeljek in
petek, v času od 9. do 12. ure, v sredo pa
od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 1. 2000
St 26/99-5
S-19852
To sodišče je na seji senata dne 27. 1.
2000 pod opr. št. St 26/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom MSM
Trgovina in inženiring, Novo mesto, d.o.o.,
Podbevškova 4, matična št. 5829020, šifra
dejavnosti 50.102, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
MSM Trgovina in inženiring, Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 4, izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 1. 2000
St 23/99-18
S-19893
Z dnem 21. 1. 2000 se razreši dolžnosti
stečajnega upuravitelja pri stečajnem dolžniku Panonka Semenarstvo, Podjetje za
pridelavo, dodelavo in promet s semeni,
d.o.o., v stečaju, Hodoš št. 1/a, Marjan
Smodiš, dipl.ek., iz Bakovec, Mali Bakovci,
št. 62 in postavi za stečajnega upravitelja
Milana Korena, dipl. ek., iz Borec št. 5/f.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 1. 2000
St 17/99-11
S-19896
1. Z dnem 24. 1. 2000 se začne stečajni postopek nad dolžnikom AR-Ekspress,
Turistično transportno podjetje Trimlini,
d.o.o., Trimlini št. 64/b.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidovič, Veščica 6/a.
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. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša
5% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar največ v vrednosti 2000 točk.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 20. 3. 2000 ob 12. uri v sobi št. 12
tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 24. 1. 2000 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 1. 2000
St 24/99-7
S-19988
To sodišče je na seji senata dne 28. 1.
2000 pod opr. št. St 24/99 sprejelo naslednji sklep:
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Stečajni postopek nad dolžnikom Nix –
Klima, Klima naprave, hladilni sistemi in
čistilci zraka Semič, d.o.o., Stranska vas
5, Semič, matična številka 5928311, šifra
dejavnosti 29.230, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Nix
– Klima, Klima naprave, hladilni sistemi in
čistilci zraka Semič, d.o.o., Stranska vas 5,
Semič, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 1. 2000
St 95/99
S-19989
To sodišče je s sklepom St 95/99 dne
27. 1. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ikom plus, Družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kosovelova 2,
Grosuplje, matična številka 1228129, šifra
dejavnosti 28.300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica 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
dne 20. 4. 2000 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 1. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2000

Izvršbe in zavarovanja
R 580/99
IZ-264
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 580/99 z dne 3. 11. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 3. 12. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Vidic Klemen, Krekova 11, Komenda, in
sicer: stanovanje št. 27 v 5. nadstropju v
stanovanjski stavbi v Domžalah, Ljubljanska 91, s pripadajočo solastniško pravico
na skupnih delih objektih in napravah, ki
stojijo na parc. številki 38886, 3887, 3888
– delno, 3889, 3890/2, 3891, 3892,
3893, vse k.o. Domžale, zarubljena v korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, za terjatev v višini 5,420.000
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 12. 1999
R 660/99
IZ-268
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 660/99 z dne 14. 12. 1999
in rubežnega zapisnika z dne 20.12. 1999
je nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja Tompro družba za proizvodnjo in trgo-

vino, d.o.o., Kamniška 19, Preserje, in
sicer:
– dvosobno stanovanje v 4. nadstropju
št. bloka na naslovu Matije Tomca 2, Domžale v izmeri 72,22 m2, katerega lastnica je
zastaviteljica Arnolj Frančiška, roj. 14. 6.
1955, M. Tomca 2, Domžale,
– enosobno stanovanje št. 88 v 9. nadstropju stanovanjsko poslovne stavbe
SPB_1 na naslovu Ljubljanska 88, Domžale, v izmeri 41,39m2, katerega lastnica je
Damjana Korošec, rojena 1. 3. 1965, Domžale, Ljubljanska c. 88, zarubljena v korist
upnika Volksbank Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana za terjatev v višini
16,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 12. 1999
R 565/99
IZ-269
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 565/99 z dne 25. 10. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 2. 12. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
M-Market Trgovina, proizvodnja, storitve,
d.o.o., Vegova 1, Moravče in Cerar Marija,
Dole pri Krašcah 59, Moravče, in sicer:
prodajni lokal št. 1 (vhod Jug) v izmeri
28,70 m2, in stoji na parc. št. 5/1, 6/1,
6/2, 8/1, 8/2, 9/2 in 9/3 vse k.o. Moravče, zarubljena v korist upnika Banke Domžale, d.d., bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale za terjatev v višini 4,500.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 12. 1999
R 506/99
IZ-272
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 506/99 z dne 1. 10. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 1. 12. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Petek Martina, Domžale, Potočnikova 11,
in sicer:
stanovanje št. 12 v izmeri 85,16 m2 v II.
nadstropju na severozahodnem delu poslovno stanovanjskega objekta v Domžalah, ki
stoji na parceli št. 3134, 3103/1, 3104/3,
3130/5 in 3136, vse k.o. Domžale v gradnji. K stanovanju pripada tudi kletna shramba št. 23 v izmeri 3,40 m2 in parkirno mesto
v garažni kleti zarubljena v korist upnika Banka Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za terjatev v višini 4,200.000 SIT,
s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 12. 1999
R 559/99
IZ-554
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 559/99 z dne 20. 10. 1999
in rubežnega zapisnika z dne 1. 12. 1999
je nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja Maselj Jožef, Ljubljanska 101, Domžale, in sicer: dvosobno stanovanje št. 4 s
skupno površino 54,10 m2, ki se nahaja v
pritličju na naslovu Miklošičeva 1d, Domžale, zarubljena v korist upnika Banke
Domžale, d.d., Domžale, Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za terjatev v višini 2,500.000
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 12. 1999
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Riz 544/99
IZ-408623
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 544/99 z dne 19. 11.
1999 sta bili nepremičnini
– enosobno stanovanje št. 8, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Slomškov trg 14, v skupni izmeri 31,02 m 2, pripisano vl. št. , ki stoji na parc. št. 1579, k.o.
Maribor-Grad, ki je last Konjiček Borisa do
celote po prodajni pogodbi z dne 23. 9.
1999,
– enosobno stanovanje št. 9, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Slomškov trg 14, v skupni izmeri 31,66 m 2, pripisano vl. št. , ki stoji na parc. št. 1579 k.o.
Maribor-Grad, ki je last Konjiček Aleksandre do celote po darilni pogodbi z dne
23. 9. 1999, dne 19. 11. 1999, zarubljeni
v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.,
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 160.000 ATS s pripadki v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 1999
Riz 546/99
IZ-408630
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 546/99 z dne
18. 11. 1999 je bila nepremičnina dvoinpolsobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Mlekarniška 14, v
skupni izmeri 60,99 m 2 s kletjo 1,24 m2,
pripisano vl. št. E 2075, ki stoji na parc. št.
1061/3, k.o. Pobrežje, ki je last Karanović Sama in Jelke za vsakega do 1/2 celote
po kupoprodajni pogodbi z dne 15. 4.
1999, dne 18. 11. 1999 zarubljeni v korist upnika Raiffeisenbank Votisberg, C.,
von Hotzendorstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 160.000 ATS s pripadki v tolarski
protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 1999
RIG 552/99
IZ-282
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 946/99 z dne 4. 10. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. RIG 552/99 z dne
19. 10. 1999 odredilo rubež nepremičnin,
ki nista vpisani v zemljiško knjigo – dvosobnega stanovanja št. 201 v izmeri 50,46 m2
in dvosobnega stanovanja št. 195 v izmeri
50,52 m2, oboje v stanovanjski stavbi na
Kardeljevi 57 v Mariboru, stoječi na parc.
št. 0100/000 v k.o. Sp. Radvanje, v lasti
dolžnika Postoogna, d.o.o., Maribor, na
podlagi originalnih kupoprodajnih pogodb z
dne 21. 6. 1999, ki sta sklenjeni s prodjalcem Banka Celje, d.d., Celje, v zavarovanje
denarne terjatve upnika Probanka, d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor, v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 1999
RIG 542/99
IZ-283
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazumov strank, sklenjenih v obliki
neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št. SV
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701/99 z dne 5. 7. 1999 in št. SV 870/99
z dne 10. 9. 1999, s sklepom o zavarovanju opr. št. RIG 542/99 z dne 19. 10. 1999
odredilo rubež nepremičnin, ki niso vpisane
v zemljiško knjigo:
– enosobnega stanovanja št. 208 v izmeri 42,37 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na Kardeljevi 57 v Mariboru, stoječi
na parcelni št. 0100/000 v k.o. Sp. Radvanje,
– dvosobnega stanovanja št. 46 v izmeri
62,99 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
v Plečnikovi ulici 3 v Mariboru (k.o. Sp.
Tabor),
– dvosobnega stanovanja št. 78 v izmeri
55,74 m2, v stanovanjski stavbi v Regentovi
10, Maribor (k.o. Tabor), v lasti dolžnika
Postogna, d.o.o., Maribor, na podlagi originalnih kupoprodajnih pogodb z dne 21. 6.
1999, ki so sklenjene s prodajalcem Banka
Celje, d.d., Celje, v zavarovanje denarne
terjatve upnika Probanka, d.d., Maribor,
Gosposka 23, Maribor, v višini 28,500.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 1999
RIG 516/99
IZ-284
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št.
SV 1284/99 z dne 17. 9. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. RIG 516 z dne
14. 10. 1999 odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnih prostorov v izmeri 412,55 m2, ki se nahajajo v pritličju poslovnega objekta “H”
S-23 na Radvanjski ulici 58 v Mariboru,
zgrajenega na parc. št. 70/1, 71, 68/1, 72
in 54 vse k.o. Sp. Radvanje, last dolžnika
Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis, d.d.,
Rožna dolina cesta IX/6, po pogodbi o razdružitvi premoženja z dne 5. 1. 1986, sklenjeni med strankami Iskra commerce Ljubljana in Iskra servis Ljubljana, v zavarovanje
denarne terjatve upnika SKB banka, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, v višini
45,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 1999
RIG 481/99
IZ-285
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
št. SV 810/99 z dne 17. 8. 1999 pri notarju Frideriku Bukoviču iz Maribora, s sklepom opr. št. RIG 481/99 z dne 29. 9.
1999, odredilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo – lokala št. 2b, v
izmeri 48,25 m2, ki se nahaja v pritličju objekta “A” Nova vas 1, Staneta Severja 3,
Maribor, last zastavitelja Borić Ismeta, stan.
Prazna ulica 4, Maribor, po prodajni pogodbi sklenjeni s prodajalcem Gradbeno podjetje Stavbar Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnika Probanka, d.d., Maribor,
do dolžnika Vibis, d.o.o., Maribor, v višini
25,000.000 SIT s pp.
Zastavitelju se tudi prepoveduje odtujitev in nadaljnja obremenitev nepremičnine
brez soglasja upnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 1999
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Riz 565/99
IZ-290
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 565/99 z dne 21. 12.
1999 je bila nepremičnina stanovanje št. 3
s pripadajočo kletno shrambo v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Usnjarska 7, v
izmeri 28,90 m2, ki stoji na parc. št.
2180/3, k.o. Maribor-Grad, ki je last Rogač Ivanke do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 2. 1999, dne
21. 12. 1999 zarubljena v korist upnika Krekova družba, pooblaščena družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska ul. 17, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,268.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 1999
RIG 541/99
IZ-291
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 922/99 z dne 27. 9. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. RIG 541/99 z dne
19. 10. 1999 odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – enosobnega stanovanja št. 2, v skupni izmeri
42,87 m2, v pritličju stanovanjskega objekta v Mariboru, Cesta zmage 97, ki leži na
parcelni št. 2421 v k.o. Tabor, last zastaviteljice Pirš Karmen na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 1994, sklenjene
med Kos Margareto kot prodajalcem in Kocbek Dejanom ter Pirš Karmen kot kupcema
in kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10.
1998, sklenjeno med Kocbek Dejanom in
Pirš Karmen, v zavarovanje denarne terjatve
upnika Probanka, d.d., Maribor, Gosposka
23, Maribor, v višini 800.000 SIT s pp, do
dolžnika PIKO & CO, d.o.o., Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 1999
Riz 95/99
IZ-299
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega sodišča, opr. št. Riz 95/99 z dne 29. 3.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga
zastopa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora, proti dolžnici in zastaviteljici Valeriji
Rakovec in dolžniku Jožetu Rakovec, oba
stan. Dogoška 96, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
280.000 ATS s pripadki, zarubljeno dne
22. 4. 1999, in sicer: dvoinpolsobno stanovanje v vrstni stanovanjski hiši v Mariboru, Dogoška 96, v skupni izmeri 74,10 m 2,
ki stoji na parc. št. 2131/7, pripisano vl.
št. 2021, k.o. Tezno, in katero je do celote v lasti dolžnice in zastaviteljice Valerije
Rakovec, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 27. 9. 1993.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 12. 1999
Riz 136/99
IZ-300
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 136/99 z dne 13. 4.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Leibnitz, Bahnhofstrasse 2, 8430
Leibnitz, R Avstrija, ki ga zastopa odvetnik
Andrej Kac iz Maribora, proti dolžnikoma
Šumak Iztoku in Zambo Aleksandri, oba

stan. Ul. Pariške komune 40/a, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
260.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki, zarubljeno dne 6. 7. 1999 v korist
upnika, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, in sicer stanovanje št. 6 v II. nadstropju
večstanovanjskega bloka v Mariboru, Ul. Pariške komune 40/a, v skupni izmeri
66,37 m2, ki je bilo predmet prodajne pogodbe z dne 26. 1. 1999, ki je bila overjena pri notarju Dernovšek Jožetu iz Ljubljane
dne 1. 2. 1999, pod št. OV 403/99 in pri
notarju Stanislavu Bohincu iz Maribora, dne
4. 2. 1999, pod št. OV 781/99.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 12. 1999
In 99/00005
I-536
To sodišče je na podlagi sklepa o izvršbi
opr. št. In 99/00005 z dne 4. 2. 1999
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo – dvoinpolsobno stanovanje št. 24/III v izmeri 69 m2, stanovanjska
hiša v Mariboru, Ul. Arnolda Tovornika 9, ki
stoji na parc. št. 1580/1, vpisanih pri vl. št.
1301 k.o., Spodnje Radvanje, ki je v izključni lasti dolžnika Bojana Kovačiča, stan.
Ul. Arnolda Tovornika 9, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 5.
1998, zaradi izterjave denarne terjatve upnika Logar Dušana, Gospejna 7, Maribor, v
višini 2,295.600 SIT s p.p.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 1999
III R 213/99
IZ-277
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 213/99 z dne 13. 12. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostor v izmeri
36 m2, označen v načrtu etažne lastnine z
L7, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta PH2 v stanovanjsko poslovnem kompleksu Kare VIII v Novi Gorici, Ul. XXX. divizije št. 21, parc. št. 147/52, k.o. Nova
Gorica ter pripadajoče funkcionalno zemljišče v izmeri 62 m2, parc. št. 119/1 k.o.
Nova Gorica in solast dolžnika Polak, d.o.o.,
podjetje za gostinstvo in storitve, Grčna št.
69, Nova Gorica, na podlagi prodajne pogodbe sklenjene dne 22. 7. 1999 s prodajalcem Brst, predelava in prodaja lesa,
d.o.o., Vrtovin, Vrtovin št. 27 z dne 13. 12.
1999, zarubljene v korist upnika Nove KBM,
d.d., področje Nova Gorica, za zavarovanje
denarne terjatve upnika do dolžnika v znesku 22,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 12. 1999
III R 214/99
IZ-278
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 214/99 z dne 13. 12. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer dva poslovna prostora in del
hodnika med njima v izmeri neto koristne
površine 71,76 m2 v pritličju poslovno proizvodne stave v Novi Gorici, Prvomajska 39,
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem k
navedenim prostorom, ki ga v naravi predstavljata dve parkirni mesti, vse na parc. št.
36/2, 3673, 36/3, 36/4 in 36/5 k.o. Nova Gorica in so last dolžnika Prešeren Matjaža s.p. Fotografija in založništvo Šempeter, Ulica Padlih borcev št. 24, na podlagi
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prodajne pogodbe sklenjene dne 26. 7.
1995 s prodajalcem Partner Lokve, d.o.o.,
z dnem 13. 12. 1999 zarubljene v korist
upnika Nove KBM, d.d., Področje Nova Gorica za zavarovanje denarne terjatve upnika
do dolžnika v znesku 2,000.000 SIT s p.p.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 12. 1999
III R 229/99
IZ-279
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 229/99 z dne 8. 12. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer trisobno stanovanje št. 4/P s
skupno površino 67,75 m2 in obsega kuhinjo v izmeri 6,12 m2, sobo v izmeri
20,16 m2, sobo 8,60 m2, sobo 12,47 m2,
hodnik 6,05 m2, wc 1,76 m2, kopalnico
1,89 m2, shrambo 3,40 m2, balkon oziroma teraso 2,97 m2 ter klet 3,33 m2 in se
nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu
Cankarjeva, Nova Gorica, stoječem na parc.
št. 653 k.o. Nova Gorica in je last zastavitelja Korošen Andreja, Cankarjeva 2, Nova
Gorica, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 362/989/91-12, sklenjen z Občino Nova Gorica dne 8. 11. 1991, z dne 8. 12.
1999 zarubljene v korist upnika Banke Vipa, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7, za zavarovanje upnikove povečane izvršljive denarne terjatve do dolžnika Delta.LA., Trgovina
in posredništvo, d.o.o., Kolodvorska 8, Nova Gorica, v znesku 500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 1999
III R 230/99
IZ-280
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 230/99 z dne 8. 12. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni lokal št. 6 v izmeri
28,52 m2, ki se nahaja v jedru B pritličja
poslovno stanovanjskega objekta v Mirnu,
Miren št. 125, stoječega na parc. št.
951/2, 639/3, 951/1, 958/3, 958/4 in
958/5, vse k.o. Miren in so last dolžnice
Babič Turel Biljane, s.p., Frizerski salon
Moj, Miren 168 d, z dne 8. 12. 1999 zarubljene v korist upnika Nove KBM, d.d.,
Področje Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve upnika do dolžnika v znesku
10,000.000 SIT s p.p.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 1999
III R 234/99
IZ-281
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. III
R 234/99 z dne 8. 12. 1999 so bile nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi,
in sicer poslovni prostori, označeni v načrtu
posameznih delov stavb z L4, v izmeri
24,80 m2, ki se nahajajo v pritličju prizidka k
Osnovni šoli Milojke Štrukelj v Novi Gorici,
Delpinova 13, stoječem na parc. št. 657/25,
657/26 k.o. Nova Gorica in so last zastavitelja Šulin Ivana iz Mirna št. 179 na podlagi
prodajne pogodbe št. IJ/4, sklenjene dne
28. 6. 1989 s SGP Gorica, Nova Gorica,
n.sol.o., z dne 8. 12. 1999, zarubljene v
korist upnika Banke Vipa, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 7, za zavarovanje upnikove izvršljive denarne terjatve do dolžnice Vanje Šulin
iz Miran 179, v znesku 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 1999

IV R 122/99
IZ-292
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve opr. št. IV R
122/99 z dne 7. 10. 1999, je na zastavljenem poslovnem prostoru št. 3B v Novem
mestu na Novem trgu v poslovno trgovski
zgradbi (kare L), ki stoji na parcelah, vpisanih v ZKV št. 1280 k.o. Novo mesto, v I.
nadstropju (v etaži C) objekta B, v izmeri
35,70 m2, ki še niso vpisani v zemljiško knjigo in so last dolžnika Pavlič Tomaža, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 5.
1999, sklenjene z Ravbar Marjanom kot
prodajalcem in Pavlič Tomažem kot kupcem, z rubežem pridobljena zastavna pravica v korist upnika SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za znesek
10,000.000 SIT spp, razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 10. 1999
V R 411/99
IZ-266
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. V R 411/99 z dne 21. 12. 1999, v
izvršilni zadevi upnika Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, zoper dolžnika Lavrič
Saša, Kraigherjeva 26, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika v višini 4,000.000 SIT s pogodbeno
dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine stanovanja št. 7
v drugem nadstropju stanovanjskega bloka
v Škapinovi 6 v Celju, v izmeri 66,76 m 2,
skupaj z ustreznim deležem na skupnih
prostorih, objektih in napravah stanovanjske stavbe, katere lastnica je Lavrič Saša
na podlagi sporazuma o delitvi premoženja
SV 714/99 z dne 13. 9. 1999 do
celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 12. 1999
V R 399/99
IZ-267
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. V R 399/99 z dne 21. 12. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, zoper dolžnika Zvonimir
Sotošek, s.p., Urarstvo, izdelava ključev,
gostišče Špital (pivnica Columbus), Kocenova ul. 2, Celje, zoper zastavitelja Zvonimir
Sotošek, Ul. heroja Rojška 1, Celje, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika v višini 12,517.023,70 SIT s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež
in popis nepremičnine poslovnih prostorov
gostišča “Špital”, ki se nahajajo v pritličju
stavbe Slomškov trg 5, Celje, v skupni izmeri 108,80 m2 (točilnica 33,33 m2; kuhinja 11,52 m2; pomivalnica 2,80 m2; prehod
3,49 m2; sanitarije 4,40 m2; sanitarije
4,40 m2; garderoba 2,64 m2 in jedilnica
46,23 m2), skupaj z deležem na zemljišču
in funkcionalnem zemljišču, delih, objektih
in napravah, katerih lastnik je dolžnik na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8.
1999 do celote.
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Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 12. 1999
R 365/99
IZ-535
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, opr.
št. SV 1529/99 z dne 15. 12. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
365/99 z dne 21. 12. 1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Volksbank
– Ljudske banke, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30, Ljubljana, do dolžnika in zastavitelja Jerman Lorisa iz Kopra, Razgledna ul.
44, na podlagi kreditne pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 215-501573 z dne
1. 12. 1999 v višini 6,000.000 SIT z obrestno mero DK +6,75% letno, spremenljivo
pod pogoji in na način kot je razvidno iz
navedene kreditne pogodbe; terjatev zapade v plačilo v 60 mesečnih obrokih, od
katerih prvi obrok zapade v plačilo dne
31. 1. 2000, končni rok zapadlosti pa je
dne 31. 12. 2004, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– vrstne hiše v zazidavi Žusterna 3, kare
med cestama “A” in “B”, označeno v zazidalnem načrtu s št. 20, v izmeri 141,80 m2,
ter sedaj na naslovu Koper, Razgledna 44,
ki stoji na parc. št. 700/3 k.o. Semedela, ki
je last Jerman Lorisa in Jerman Nevenke,
kar izhaja iz kupne pogodbe, sklenjene med
njima in SGP “Koper”, p.o., Koper, dne
28. 2. 1994, št. VHŽ 519/3.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 12. 1999
R 321/99
IZ-536
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1317/99 z dne 4. 11. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
321/99 z dne 12. 11. 1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Probanke, d.d., Maribor, do dolžnika Luminex,
d.o.o., Koper, Planinčeva 2, na podlagi generalne pogodbe o odobravanju kreditov,
izstavljanju garancij in otvoritvenih akreditivov, št. 01/99 z dne 4. 11. 1999, v višini
3,000.000 SIT, vključujoč obresti, razvidne
iz posameznih pogodb, sklenjenih na podlagi generalne pogodbe o odobravanju kreditov, izstavljanju garancij in otvoritvenih
akreditivov, št. 01/99, povečane za morebitne zakonite zamudne obresti, sodne
stroške in druge stroške; z zapadlostjo dne
8. 10. 2002 oziroma prej, kot je to določeno v 6. členu navedene pogodbe, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega prostora v
izmeri 49,50 m2, v pritličju poslovno stanovanjske hiše z naslovom Koper, Planinčeva
ul. 2, stavba, stoječa na parc. št. 39, vpisani v vl. št. 24 k.o. Koper, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem in s pripadajočo
solastninsko pravico na skupnih delih in napravah v objektu, kateri je last dolžnika, kar
je razvidno iz prodajne pogodbe št.
466-432/94 z dne 30. 12. 1994, sklenjene med njim in Občino Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 1999
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R 356/99
IZ-537
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1410/99 z dne 24. 11. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
356/99 z dne 10. 12. 1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dolžnice
Čauševič Hasibe iz Kopra, Garibaldijeva ul.
št. 26, na podlagi pogodbe o kreditu, št.
236-2214/22 z dne 18. 11. 1999, v višini
1,500.000 SIT s pp, z obrestno mero v
višini 5,50% letno, ki se spreminja v višini,
rokih in na način, določen skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah
upnice; terjatev zapade v plačilo v 120 mesečnih obrokih, od katerih prvi obrok zapade v plačilo dne 31. 1. 2000 in zadnji dne
31. 12. 2010, ter drugimi pogoji, razvidnimi iz sporazuma strank in navedene pogodbe, ki je priloga sporazuma strank, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer – stanovanja v stanovanjski stavbi z naslovom Koper, Garibaldijeva ul. št. 26, ki se nahaja v pritličju ter v
II. nadstropju stavbe in je v načrtu etažne
delitve označeno z oznako 740-S2 ter polno črto zelene barve in meri skupaj
47,70 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji
in funkcionalnem zemljišču ter skupnih delih, objektih in napravah, stanovanjska stavba pa stoji na parc. št. 740, vpisani v vl. št.
178 k.o. Koper, katero je last zastavitelja,
kar izhaja iz pogodbe o zamenjavi stanovanj, sklenjeni med njim in Marčeta Mlađo
z dne 4. 7. 1996 in pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
sklenjene med njim in Mestno občino Koper z dne 19. 8. 1997.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 1999
R 357/99
IZ-538
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1409/99 z dne 24. 11. 1999
in sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
357/99 z dne 10. 12. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dolžnice Tasevski Rosane iz Kopra, Nova ul.
št. 6, na podlagi pogodbe o kreditu št.
236-4/99 z dne 22. 11. 1999, v višini
3,500.000 SIT s pp, z obrestno mero v
višini 5,75% letno, ki se spreminja v višini,
rokih in na način, določen skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice; terjatev je dolžnica dolžna vrniti v roku 12 mesecev od porabe kredita,
najkasneje pa do 30. 11. 2000 ter pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz sporazuma
strank in navedene pogodbe, ki je priloga
sporazuma strank; opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– stanovanja v izmeri 44,35 m 2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe z naslovom Koper, Nova ul. št. 6, s pripadajočo
solastninsko pravico na funkcionalnem
zemljišču ter skupnih delih, objektih in napravah, stavba stoji na parc. št. 384/4,
vpisani v vl. št. 2323 k.o. Semedela, katero je last dolžnice, kar izhaja iz pogodbe o
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prodaji in nakupu z dne 22. 7. 1996, sklenjene med njo in Bilas Davorjem kot prodajalcem.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 1999
R 232/99
IZ-541
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič v Kopru,
pod opr. št. SV 480/99 z dne 3. 8. 1999,
se zaradi zavarovanja denarnih terjatev upnice SKB banke, d.d., do dolžnice Mihailović Triane iz Portoroža, Liminjanska 6, na
podlagi:
– pogodbe o dolgoročnem kreditu št.
527300 135-2121/56 in dodatka št. 1,
oboje z dne 28. 7. 1999, v višini
10,000.000 SIT, ki se obrestuje po letni
obrestni meri TOM +6%, pri čemer so rok,
način vračila in višina obrokov razvidni iz
navedene pogodbe, ki je priloga notarskega zapisa; terjatev dospe v plačilo v 180
mesečnih obrokih, pri čemer dospe v plačilo prvi obrok dne 30. 9. 1999, zadnji pa
31. 8. 2014, oziroma v primeru 30-dnevnega neplačila obresti in obroka zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit, skladno s
pogoji in načinom, kot je dogovorjeno v navedeni kreditni pogodbi, katera je sestavni
del notarskega zapisa; pogoji dolgoročnega kredita izhajajo iz navedene kreditne pogodbe in se lahko spreminjajo skladno s
soglasno voljo strank s pisnim aneksom k
osnovni pogodbi in
– pogodbe o okvirnem kreditu za tekoče poslovanje št. 12502920701-1331/99
z dne 28. 7. 1999, v višini 2,400.000 SIT,
ki se obrestuje po letni obrestni meri TOM
+6%, pri čemer so rok, način vračila in
višina obrokov razvidni iz navedene pogodbe, ki je priloga notarskega zapisa; terjatev
dospe v plačilo dne 27. 7. 2000, oziroma
v primeru 30-dnevnega neplačila obresti,
zapade v plačilo še ves neodplačan kredit,
skladno s pogoji in načinom, kot je dogovorjeno v navedeni kreditni pogodbi, katera je sestavni del notarskega zapisa: pogoji kratkoročnega kredita spreminjajo skladno s soglasno voljo strank s pisnim aneksom k osnovni pogodbi, opravi rubež
nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiški knjigi, in sicer:
– dvosobnega stanovanja št. 10, gradbena oznaka D2, v četrti etaži stanovanjskega bloka v Kopru, Benčičeva št. 13, s površino 58,55 m2, s številko 10, s pripadajočo
kletjo standardne velikosti 3 m2, s podstrešnim prostorom v približni izmeri 3 × 4,8 m2,
ki se nahaja neposredno nad stanovanjem
in do katerega je možen dostop iz hodnika
in solastninska pravica na proporcionalnem
delu skupnih površin v navedeni stavbi in
pravica uporabe na proporcionalnem delu
stavbnega zemljišča, na katerem hiša stoji,
stoječa na parc. št. 538/2 k.o. Semedela,
kar vse je dolžnica pridobila s kupoprodajno pogodbo št. 1/99, sklenjeno dne 19. 7.
1999 z Edvinom Pejovičem iz Kopra, Benčičeva 13, overjeno pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra pod opr. št. Ov-Nro Ov
5293/99 z dne 22. 7. 1999 in
– poslovnega prostora v pritličju št. P/8,
v izmeri 30,05 m2, v trgovsko poslovnem
objektu Barka v Kopru, zgrajenem do po-

daljšane III. gradbene faze, ki stoji na parc.
št. 1567/5, 1567/17 in 1567/18 k.o. Koper, kar vse je dolžnica pridobila s prodajno
pogodbo, sklenjeno dne 23. 12. 1996 z
SKB – Investicijskim podjetjem, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 56, overjeno pri notarju Dernovšek Jožetu pod št. OV-I-118/97
dne 21. 1. 1997.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 1999
R 325/99
IZ-542
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič v Kopru,
pod opr. št. SV 582/99 z dne 3. 11. 1999
in sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
325/99 z dne 23. 11. 1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dolžnika
Grafist, gradbeništvo, trgovina in storitve,
d.o.o., Koper, Ankaranska c. 7, na podlagi
kreditne pogodbe za investicije reg. št.
24A900176 z dne 25. 10. 1999, v višini
18,000.000 SIT s pp, z obrestmi TOM
+6,75% letno, ki se spreminjajo skladno z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice; terjatev zapade v plačilo v
57 mesečnih obrokih, od katerih prvi obrok
zapade v plačilo dne 10. 2. 2000 in zadnji
dne 8. 10. 2004, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer –
poslovnega prostora, označenega s projektno oznako 3/4, 3/5 in 3/6.2, površine
223,65 m2, zgrajenega do podaljšane III.
gradbene faze v objektu Servisno poslovni
objekt ob Ankaranski vpadnici – Koper, stoječem na parc. št. 1570/19 in 1570/20
k.o. Koper, ki ga je dolžnik pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 22/99-K z dne
5. 6. 1999, sklenjene z družbo Koperinvest, d.o.o., Ferrarska 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 1999
II R 117/99
IZ-407530
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 117/99 z dne 18. 5.
1999, je bil poslovni objekt, trgovina “Zala”
na Delavski cesti 13 v Kranju, v izmeri
161,44 m2, ki se nahaja v zgradbi Delavskega doma, stoječega na parc. št.
1165/33 k.o. Stražišče in funkcionalno
zemljišče, v izmeri 30 m 2, kar predstavlja
del parc. št. 1165/1 k.o. Stražišče in še ni
vpisan v zemljiški knjigi, dolžnik Trgodom
No. 1, d.o.o., Delavska c. 26, pa ga je
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe,
ki jo je dne 11. 5. 1996 sklenil z Exlesior,
d.o.o., Šiškovo naselje 47, Kranj, zarubljen
za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi
o odobritvi okvirnega kredita, št. PS-14/99
z dne 5. 5. 1999, v višini 2,000.000 SIT s
pripadki, v korist upnice Slovenska investicijska banka, d.d., Čopova 38, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 6. 1999
II. R 223/99
IZ-276
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa Drava Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1411/99 z dne
24. 11. 1999 in sklepa tega sodišča opr.
št. II. R 223/99, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Nova ljubljanska banka,
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d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo po
pooblastilu zastopa Nevija Bernetič, z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastavitelja Torkla, d.o.o., Izola, Obrtna ulica 11,
Izola, ki jo zastopa po pooblastilu Beno Bajda, zarubi poslovni prostor v Izoli, v Obrtni
ulici št. 11, z oznako B74/II, Izola, površine
ca. 180 m2, stavba stoječa na parc. št.
3777/12 in 3777/13 k.o. Izola, ki ga je
zastavitelj pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. CDG-B74/75/II96 – kuppog
z dne 25. 11. 1996, sklenjene z Galeb
Gradbeništvo, d.o.o., Izola.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 12. 1999
II. R 222/99
IZ-287
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV 621/99
z dne 29. 11. 1999 in sklepa tega sodišča
opr. št. II R 222/99, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo po pooblastilu
zastopa dir. PE Koper Albin Kuret, z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastavitelja Surf – Trgovina in storitve, d.o.o., Portorož, Obala 120, ki jo zastopa dir. Franc
Kraševec, zarubi
1. poslovni prostor št. 6, Obrtna cona
Lucija-hala 2, Liminjanska cesta 94b, Portorož, ki je v delilnem načrtu obarvan z
modro črtkano črto in meri 52,10 m 2 v pritličju in 52,10 m2 v nadstropju, kar je skupaj 104,20 m2 in stoji na parc. št.
4953/22 k.o. Portorož, kar je zastavitelj
pridobil s kupno pogodbo št. 10/99, sklenjeno dne 10. 11. 1999 z AMK Inženiring,
d.o.o., Portorož, Strma pot 9, kot prodajalcem in overjeno pri notarki Mojci Tavčar
Pasar pod opr. št. OV-2605/99 dne
10. 11. 1999,
2. poslovni prostor št. 4 v hali 2 v pritličju, zazidava Obrtna cona Lucija, v izmeri
106 m2, ki stoji na parc. št. 4953/1, k.o.
Piran II, kar je zastavitelj pridobil s kupno
pogodbo OC 549/4, sklenjeno dne 28. 5.
1997 in Splošnim gradbenim podjetjem
Koper, p.o., Koper, Obrtniška 30, kot prodajalcem in overjeno pri notarki Mojci Tavčar Pasar pod št. OV-1250/97 dne 2. 6.
1997, ter
3. poslovni prostor št. 5, P+1, v skupni
izmeri 106 m2, v zazidavi Obrtna cona Lucija, na parc. št. 4953/1, k.o. Portorož, kar
je zastavitelj pridobil s kupno pogodbo št.
OC 50549/10, sklenjene dne 6. 5. 1998 s
Splošnim gradbenim podjetjem Koper, d.d.,
Koper, Obrtniška 30, kot prodajalcem in
overjeno pri notarki Mojci Tavčar Pasar pod
št. OV-677/98 dne 11. 5. 1998.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 12. 1999
II R 760/99-8
IZ-293
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, II R 760/99 z dne 30. 7. 1999,
je bilo štirisobno stanovanje št. 7/12 v sedmem nadstropju stavbe na naslovu Brilejeva 14 v Ljubljani, v objektu na parceli št.
131/3 k.o. Dravlje, ki je last dolžnice Požar Gabrijele, Brilejeva ul. 14, Ljubljana in
zastavitelja Požar Jožeta, Brilejeva ul. 14,
Ljubljana, z dnem 19. 10. 1999, zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska banka,
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d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 1999

korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,800.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 1999

II R 756/99-9
IZ-294
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, II R 756/99 z dne 7. 9. 1999, je
bilo štirisobno stanovanje št. 7/12 v sedmem nadstropju stavbe na naslovu Brilejeva 14 v Ljubljani, v objektu na parceli št.
131/3 k.o. Dravlje, ki je last zastaviteljev
Požar Jožeta in Gabrijele, oba Brilejeva ul.
14, Ljubljana, z dnem 16. 11. 1999, zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 1999

II R 796/99-9
IZ-543
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 796/99 z dne 4. 8. 1999 je
bilo stanovanje št. 22, ki se nahaja v 4.
nadstropju v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Kvedrova 7, ki je last dolžnika Grdešič
Sandija, Ulica Sadež 8, Črnomelj, z dnem
22. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika
Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,200.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000

II R 714/99-9
IZ-295
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, II R 714/99 z dne 28. 7. 1999,
je bilo trisobno stanovanje št. 4, ki sestoji
iz treh sob, kabineta, kuhinje, kopalnice,
WC, predsobe, kleti in garaže, v skupni
površini 102,11 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na Prušnikovi 12, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 909/5, vl. št. 578 k.o.
Šentvid, s solastninskim deležem na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, ki je last dolžnika
Ramadan Marmulaku, Prušnikova ul. 12,
Ljubljana, z dnem 16. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,484.700 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 1999
Z 99/00999-12
IZ-296
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/00999 z dne 1. 10. 1999
sta bila:
– poslovni prostor v stanovanjski soseski BS 2/1, Župančičeva jama, kare I, v
izmeri 32,92 m2, skladišče v izmeri
52,79 m2, s parkirnim prostorom,
– dvosobno stanovanje v stanovanjski
soseski BS 2/1, Župančičeva jama, kare
III, v izmeri 55,87 m2, s parkirnim prostorom,
ki so last dolžnika Kern Krušič Jana, s.p.,
Frizerski salon “Nana”, Linhartova 36, Ljubljana, z dnem 29. 11. 1999 zarubljeni v
korist upnika Slovenska investicijska banka,
d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 1999
II R 904/99-9
IZ-298
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 904/99 z dne 10. 9. 1999 je
bilo trisobno atrijsko stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Mlinska pot 7, Ljubljana-Črnuče, z gradbeno
oznako B-56, ki je last dolžnika Žilaji Miroslava, Franja Vrunča 10, Šentjur in zastaviteljice Žilaji Frece Karmen, Vrtnarija 1, Vrhnika, z dnem 15. 11. 1999 zarubljeno v

II R 807/99-9
IZ-544
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 807/99 z dne 6. 8. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 22, v tretjem
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Ziherlova 3, ki je last dolžnika Von, Podjetje za trgovino in zastopstva, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, z dnem 27. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 794/99-8
IZ-545
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 794/99 z dne 4. 8. 1999 je
bilo triinpolsobno stanovanje št. 3 v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Vurnikova 9, ki se
nahaja v I. nadstropju, ki je last Babnik Tomaža, Velika Čolnarska ulica 3, Ljubljana in
Antonić Babnik Jasmine, Vurnikova ul. 9,
Ljubljana, vsakega do 1/2, z dnem 18. 10.
1999 zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 808/99-9
IZ-546
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 808/99 z dne 9. 8. 1999 je
bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 15, ki se
nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na Cesti 24. junija 78 v Ljubljani, ki je
last dolžnikov Sušec Barbare, Mala Mislinja
11a, Mislinja in Meže Andrejem, Podkraj pri
Velenju 20a, Velenje, z dnem 28. 10. 1999
zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1999
II R 729/99-10
IZ-547
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 729/99 z dne 29. 7. 1999 je
bilo stanovanje št. 2, v stanovanjski hiši na
naslovu Hranilniška 4 v Ljubljani, ki je last
dolžnika Mekinda Denisa, Malgajeva ulica
12, Celje, z dnem 15. 10. 1999 zarubljeno
v korist upnika Nova ljubljanska banka, d.d.,

Stran

568 / Št. 9-10 / 4. 2. 2000

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1999

Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,884.792 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1999

banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000

II R 798/99-9
IZ-548
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 798/99 z dne 4. 8. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 12, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Malejeva 3 v Ljubljani, ki je last
dolžnice Čadež Tatjane, Podlubnik 233,
Škofja Loka, z dnem 25. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,950.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000

II R 715/99-8
IZ-558
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 715/99 z dne 29. 7. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjskega bloka na Prušnikovi 12 v Ljubljani, stoječega na parc. št. 909/5, vpisani
v vl. št. 578 k.o. Šentvid, ki je last zastavitelja Ramanad Marmulaku, Prušnikova ul. 12,
Ljubljana, z dnem 14. 10. 1999 zarubljeno
v korist upnika Nova ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,515.300 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 1999

II R 897/99-9
IZ-949
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 897/99 z dne 10. 9. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 1/02, v 1. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Brilejeva 6, ki stoji na parc. št. 105/1 k.o.
Dravlje, ki je last Mestek Bojana, Brilejeva
6, Ljubljana in Štancar Majde, Brilejeva 6,
Ljubljana, z dnem 15. 11. 1999 zarubljeno
v korist upnika Factor banka, d.d., Železna
c. 16, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000

II R 741/99-10
IZ-549
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 741/99 z dne 28. 7. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 10, v 3. nadstropju na naslovu Sketova ul. 9 v Ljubljani,
ki je last dolžnika Potparič Damjana, Šentvid 33, Lukovica, z dnem 14. 10. 1999
zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,508.808 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 646/99-8
IZ-550
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 646/99 z dne 19. 7. 1999 je
bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v 3.
nadstropju stanovanjskega objekta na Kvedrovi 30 v Ljubljani, ki je last dolžnika Brezovnik Jožeta, Kvedrova 30, Ljubljana, z
dnem 6. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1999
II R 785/99-9
IZ-551
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 785/99 z dne 3. 8. 1999 je
bilo stanovanje, ki se nahaja v visokem pritličju desno od stopnic, v večstanovanjski
hiši v Ljubljani, Veselova ul. 13, stoječi na
parc. št. 2213, vpisani v vl. št. 255 k.o.
Ajdovščina, ki je last dolžnice Predan Alje,
Vošnjakova 8, Ljubljana in zastavitelja Novak Ranko, Mislejeva 3, Ljubljana, z dnem
15. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,624.400 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 740/99-9
IZ-552
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 740/99 z dne 29. 7. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 10 na naslovu
Sketova ul. 9 v Ljubljani, ki je last dolžnice
Černilec Jane, Šentvid pri Lukovici 33, Lukovica, z dnem 15. 10. 1999 zarubljeno v
korist upnika Nova ljubljanska banka, d.d.,

Z 99/01142-8
IZ-895
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01142 z dne 22. 11. 1999
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 21, v
četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Puhova 3 v Ljubljani in garaža št.
47 v garažni hiši B, BS-3, ki je last zastavitelja Bauer Marko, Adamičeva 16, Ljubljana,
z dnem 9. 12. 1999 zarubljeno v korist upnika Dolenjska banka, d.d., Seidlova c. 3,
Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,700.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2000
Z 99/00990-9
IZ-910
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/00990 z dne 30. 9. 1999 je
bilo stanovanje št. 8, v pritličju stanovanjskega bloka na Celovški 134 v Ljubljani, s
pripadajočo shrambo št. 8 v kleti bloka, ki
je last Damijana Hočevarja, Jožefa in Jožefe
Hočevar, vsi Gorazdova ul. 15, Ljubljana, z
dnem 25. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika Abanka, d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2000
Z 99/01245-10
IZ-924
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01245 z dne 19. 11. 1999
je bilo dvosobno stanovanje, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Ilirska 19, ki je last dolžnika Preda Vojislava, Ilirska 19, Ljubljana, z dnem 7. 12. 1999
zarubljeno v korist upnikov Velkov Dimitar in
Danijela, oba Beblerjev trg 3, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 81.029
DEM v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999
II R 900/99-9
IZ-946
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 900/99 z dne 10. 9. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 12, v II. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu
Ulica Martina Krpana 3 v Ljubljani, ki je last
dolžnice Pichler Milanovič Nataše, Cesta
na Brdo 35, Ljubljana, z dnem 15. 11. 1999
zarubljeno v korist upnika Nova ljubljanska

II R 710/99-8
IZ-954
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 710/99 z dne 27. 7. 1999
sta bila:
– trisobno stanovanje v 6. nadstropju na
naslovu Čufarjeva 4 v Ljubljani,
– dvosobno stanovanje št. 43 v drugem
nadstropju stanovanjskega bloka na Šerkovi 13 v Ljubljani,
ki sta last dolžnika Badovinac Janko,
Čufarjeva 4, Ljubljana, z dnem 7. 12. 1999
zarubljeno v korist upnika Dolenjska banka, d.d., Seidlova c. 3, Novo mesto, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000

Razpisi
delovnih mest
Št. 111-2/00-0515
Ob-19735
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):
a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
na Senatu za prekrške Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev na mesto sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije, določene v prvem odstavku 258.e člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 122-3-92
Ob-19736
Svet Centra za socialno delo Ribnica
razpisuje na podlagi sklepa sveta s seje
dne 23. 12. 1999, 25. člena statuta Centra za socialno delo Ribnica, tretjega odstavka 32. člena zakona o zavodih in
56. člena zakona o socialnem varstvu, delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Ribnica.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– da ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj in
– opravljenj strokovni izpit s področja socialnega varstva.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno
delo Ribnica, Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica, z oznako “za razpis”.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni
o izbiri v 30 dneh od dneva poteka
razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Ribnica
Ob-19737
Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo
Črnomelj razpisuje delovno mesto
direktorja
na podlagi 16. člena zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96).
Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih in kulture.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev in programom dela in
razvoja ZIK pošljite v osmih dneh po objavi
razpisa na naslov: Zavod za izobraževanje
in kulturo Črnomelj, Svet ZIK, Župančičeva
1, 8340 Črnomelj, z oznako “za razpis direktorja”.
Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju direktorja.
Zavod za izobraževanje
in kulturo Črnomelj
Št. 3/2000
Ob-19915
INCE, Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb, Ropretova c. 23,
1234 Mengeš, p.p. 3, v skladu s 26. členom stauta Centra objavlja razpis za imenovanje
direktorja centra.
V skladu s 30. členom statuta Centra morajo kandidati poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom zakona o
socialnem varstvu,
– strokovni izpit,

Št.

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu
z odraslimi osebami motenimi v telesnem in
duševnem razvoju,
– program dela Centra.
Prijave z vsemi ustreznimi dokazili
pošljite na naslov: Svet Centra, Center
za usposabljanje in varstvo invalidnih
oseb, Ropretova c. 23, 1234 Mengeš,
p.p. 3, v roku 8 dni po objavi s pripisom
“Za razpis“.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
4 let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15
dneh od zadnjega dneva razpisa.
INCE, Center za usposabljanje
in varstvo invalidnih oseb
Mengeš
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2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost blaga, ki bo predvidoma naročeno
v naslednjih 12 mesecih: medicinski
pripomočki,
v
ocenjeni
vrednosti
390,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: april 2000.
5.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

ZJN-01-GD

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

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

Št. 05/2000
Ob-19914
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: kolčne in kolenske
endoproteze ter osteosintetski material, sukcesivne dobave v času trajanja pogodbe.
Ocenjena vrednost: 370,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: julij 2000.
5. Morebitne druge informacije:
– vrsta javnega razpisa: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti,
– pogodba se bo sklenila za dobo enega leta.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-19945
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
faks 0602/42-393.

Št. 64-1/00
Ob-19775
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, faks 066/271-021.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija in dozidava devetletne osnovne šole Anton Ukmar v Kopru: gradbena, obrtniška in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo.
Ocenjena vrednost del: 250,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Koper, Osnovna šola Anton Ukmar.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: maj
2000.
5.
Mestna občina Koper
Ob-20117
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija ceste R2-427 odsek
1351 Marija Reka–Podmeja.
Vrednost gradbenih del: 200,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Latkova vas – Trbovlje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste

Stran

570 / Št. 9-10 / 4. 2. 2000

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

Popravek
V javnem razpisu za razpravne dvorane
Ministrstva za pravosodje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 6-7 z dne 28. 1.
2000, Ob-19419, št. 364-8/00-0406 se
manjkajoče točke pravilno glasijo:
6. (a)..., med 12. in 14. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 2. 2000
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 21. 2. 2000
do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RS, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru osebne predaje na isti naslov – vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 2000 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za pravosodje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
Uredništvo
Razveljavitev
Ob-19910
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila
za dobavo mrežne komunikacijske opreme,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 96
z dne 26. 11. 1999, Ob-15870.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 11/99
Ob-19909
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/188-92-30.
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 62 in
70, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava mrežne komunikacijske opreme.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum dobave je 31. 3. 2000.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2000.
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: od 9. 2. 2000 do
18. 2. 2000, med 8. in 14.30.
(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. AOP-11/99-P. 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 25. 2. 2000 do
14.30.
(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.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba za dobavo mrežne komunikacijske opreme – AOP-11/99-P – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 2. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, I. nadstropje, sejna soba.
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 12. 4. 2000.
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 25. 2. 2000 do
14.30.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
funkcionalne lastnosti opreme, reference
podjetja, reference kadrov, finančno stanje,
servis.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu 188-92-30, ali po
elektronski pošti na naslovu: maja.rojko@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je Maja Rojko, univ. dipl. inž. mat.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 26. 11. 1999 pod
št. Ob-15870.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 512/1708-61
Ob-19779
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, telefaks
062/30-05-685.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: komunikacijska oprema
za računalniško omrežje proizvajalca
CISCO:
– 1 kom 3662,
– 11 kom 2924,
– 8 kom 2620,
– 2 kom 2611.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo se odda v celoti.
Delne ponudbe niso možne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska vrednost celotnega naročila znaša
20,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1 mesec od veljavnosti pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor, soba 005.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo bo možno dobiti od 9. 2. 2000 do
11. 2. 2000 med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, potrjen virman
ali potrjena bančna nakaznica, žiro račun
51800-601-28970.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016 – vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 2. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe; 10% ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 2. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena – maks. št. točk 70,
2. usklajenost s tehničnimi specifikacijami – maks. št. točk 10,
3. reference – maks. št. točk 10,
4. ostale ugodnosti – maks. št.
točk 10.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Srečko Rojs, tel. 062/30-05-163 od 10. 2.
2000 do 14. 2. 2000 med 11. in 13. uro.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj
– ponudba” in številko objave v Uradnem listu
RS ter naveden predmet javnega razpisa.
16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 2601-1/2000-2
Ob-19842
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
065/136-300.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici,
objekti bolnišnice (poletaže).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: klicne naprave.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj bo naročilo izpolnil v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT (DDV je upoštevan v ceni).
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
prvi kvartal leta 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, tajništvo tehničnih služb.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2000, do
14. ure, v tajništvu tehničnih služb, Splošne
bolnišnice “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter
pri Gorici.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52000-603-32020 ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. marca 2000 do
10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajništvo
uprave zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. marca 2000 ob
11. uri v sejni sobi upravnih služb.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: za posamezna vprašanja so navedene
odgovorne osebe na prvi strani razpisne dokumentacije.
16., 17.
Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca, Nova Gorica
Ob-19906
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nadgradnja obstoječega
strežnika COMPAQ.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
30 dneh od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
30 dneh od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-23-02, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za finančne zadeve, 2500 Maribor, tel.
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 2. 2000 ob 10. uri na upravi Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, II. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh od
prevzema blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali potrdila poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izgradnja iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
Naročnik bo izločil ponudbe, ki ne ustrezajo zahtevanim tehničnim pogojem.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 80%,
– reference 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 3283
Ob-19908
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– omara z opremo Motor control center (MCC 114) – 1 kos,
– omara z opremo Motor control center (MCC 214) – 1 kos.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,136.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni podatka.
4. Datum dobave, če je predvideno: ni
podatka.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 1,
8270 Krško, lokalna nabava, Miroslav Bračun, tel. 0608/242-180.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brazplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 2. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: vložišče, Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2000 ob 11. uri, na naslovu Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, soba 223.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: po razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 2. 2000 po
13. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 40%,
– kvaliteta: 35%,
– reference ponudnika: 20%,
– finančna moč podjetja: 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo.
17.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-19943
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, Koper, faks 066/273-118.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Koper, Dellavallejeva
3 in ostale enote zavoda.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema:
A. računalnik – 20 kosov,
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B. tiskalnik – 15 kosov,
C. bridge/modem – 6 kosov,
D. internetni usmerjevalnik – 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: največ 30 dni od naročila posamezne računalniške opreme – sukcesivno za čas enega
leta od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
22. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko, s pooblastilom za dvig, dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3,
uprava – tajništvo, III. nadstropje; kontaktna
oseba: Nadja Buzečan, faks 066/273-118,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 2. 2000. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
zneska iz 6.(c) točke tega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen), virmansko nakazilo na žiro račun naročnika, št. 51400-603-31408, s pripisom:
“za razpisno dokumentacijo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe do 25. 2. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, uprava – tajništvo, III. nadstropje, prevzemnica Nadja Buzečan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 2. 2000 ob
12. uri, v pisarni direktorja Zdravstvenega
doma Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
III. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od razpisane vrednosti blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 30 dnevni plačilni rok.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 60%,
– kvaliteta računalniške opreme 20%,
– ocena storitev 20%.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom,
samo pisne, se dobijo na naslovu naročnika, navedenim pod 1. točko.
16., 17.
Zdravstveni dom Koper
Ob-19940
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Srednja kmetijska šola Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto, tel.
068/75-642, faks 068/75-644.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca.
3. (a) Kraj dobave: Srednja kmetijska šola Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo
mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: hladilna in elektrooprema za hladilnico za vrtnine in krompir.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudba se izdela in upošteva le kot celota in
ne po delih.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave in vgradnje: najkasneje do 31. 3. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 10. 2. 2000,
na sedežu naročnika, od 8. do 10. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 24. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Srednja kmetijska šola Grm
Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 24. 2. 2000
ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji plačila so vezani
na pridobitev sredstev.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti 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 predloži reference, s katerimi izkaže svojo izvajalsko sposobnost.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 2. 2000 do
13. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– cena 40%,
– strokovne zahteve 20%,
– ugodni plačilni pogoji 30%,
– dosedanje sodelovanje 10%.
15., 16., 17.
Srednja kmetijska šola Grm Novo
mesto
Ob-19946
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks 1373-203.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve (18. do 42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava zaščitnih sredstev in delovnih oblačil.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,599.666 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Žale, d.o.o., kontaktna oseba
Irena Kušar, soba št. 11, Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, tel. 1373-203, faks
1373-203.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
17. 2. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun št.
50103-601-23974, s pripisom JR/2000.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 25. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo zaščitnih sredstev in delovnih oblačil” in številko objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 2. 2000 ob
13. uri, v sejni sobi št. 17, na sedežu naročnika, Med hmeljniki 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti.
Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 25. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– merilo na podlagi cene – 50 točk
(50%),
– merilo na podlagi roka plačila – 30
točk (30%),
– merilo na podlagi referenc s področja
del enakih ali podobnim razpisanim delom
– 10 točk (10%),
– merilo na podlagi izvedenih del za naročnika – 10 točk (10%).
15., 16., 17.
Žale, d.o.o., Ljubljana
Ob-19950
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks 1373-203.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve (18. do 42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava večnamenskega
komunalnega vozila.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Žale, d.o.o., kontaktna oseba
Irena Kušar, soba št. 11, Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, tel. 1373-203, faks
1373-203.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
17. 2. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun št.
50103-601-23974, s pripisom JR/2000.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 25. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
večnamenskega komunalnega vozila” in številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 2. 2000 ob
9. uri, v sejni sobi št. 17, na sedežu naročnika, Med hmeljniki 2, Ljubljana.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti.
Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 25. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– merilo na podlagi cene – 50 točk
(50%),
– merilo na podlagi predplačila – 30 točk
(30%),
– merilo na podlagi referenc s področja
del enakih ali podobnim razpisanim delom
– 10 točk (10%),
– merilo na podlagi izvedenih del za naročnika – 10 točk (10%).
15., 16., 17.
Žale, d.o.o., Ljubljana
Št. 00890/00
Ob-19953
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: franko centralno skladišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: voščilnice in razglednice.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
83,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava po naročilnicah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200
(449-2302),
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
51800-601-180, Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 3. 2000 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, Uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, ocena strokovne komisije 60%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: 25. 2. 2000.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-19970
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, faks
13-10-094.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava mora biti v
skladu z naročili na naslednja delovna mesta:
– Dom Ajda, Libeliška Gora 34, 2372
Libeliče;
– Dom Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero;
– Dom Burja, Seča 152, 6320 Portorož;
– Dom Breženka, Fiesa 80, 6330 Piran;
– Dom Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu
19, 8212 Velika Loka;
– Dom Fara, Fara 3, 1336 Vas;
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– Dom Kavka, Livške Ravne 9, 5222
Kobarid;
– Dom Kranjska Gora, Vitranška 9, 4280
Kranjska Gora;
– Dom Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Semič;
– Dom Planinka, Hočko Pohorje 27,
2311 Hoče;
– Dom Medved, Medvedje brdo 13,
1373 Rovte;
– Dom Rak, Rakov Škocjan 2, 1380
Cerknica;
– Dom Štrk, Spuhlja 34/a, 2250 Ptuj;
– Dom Trilobit, Javorniški Rovt 25, 4270
Jesenice;
– Dom Vojsko, Vojsko 1, 5280 Idrija;
– Centrala, Komenskega 12, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
– kruh in pekarski izdelki;
– sveže mleko in nekateri mlečni izdelki;
– sveže meso in mesni izdelki;
– ribe;
– sveže sadje in zelenjava;
– splošno prehrambeno blago.
(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 in posebej po posameznih dostavnih mestih, pri čemer je poraba, razen za Centralo, za organizacijske
enote sorazmerna.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
120,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– kruh in pekarski izdelki – 11 mio SIT;
– sveže mleko in nekateri izdelki – 10
mio SIT;
– sveže meso in mesni izdelki – 43 mio
SIT;
– ribe – 3 mio SIT;
– sveže sadje in zelenjava – 17 mio SIT;
– splošno prehrambeno blago – 36 mio
SIT.
Velja za vse domove, razen za splošno
prehrambeno blago, kjer odpade 35 milijonov na domove, 1 milijon pa na Centralo.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine blaga posameznih živil glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum dobave: sukcesivna dobava, začetek: 1. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo, Irena Škorjanc, od 9. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 24. 2.
2000 proti dokazilu o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT (za vsak posamezen sklop živil) je potrebno nakazati
pred dvigom dokumentacije virmansko na
žiro račun št. 50100-603-43666, z na-

vedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti po pošti najkasneje do 24. 2. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno poslati
po pošti na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, 1000
Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 2. 2000 ob
12.30, 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 5% od vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, za katerega je ponudnik stavil ponudbo; trajanje veljavnosti
garancije: 26. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 60 dneh od dobave.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, s
katerimi ima sklenjene pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja
ter izpolnjujejo finančno-poslovne in tehnične sposobnosti po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponderirana povprečna cena – 65%,
– ponudba za sklop živil za vse
domove – 5%,
– ponudba za več sklopov živil za vse
domove – 5%,
– preference domačih dobaviteljev –
10%,
– izpolnjevanje pričakovanj naročnika, ki
v razpisni dokumentaciji niso zahtevana kot
obvezna – 10%,
– reference – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: eventualni ponudniki dobijo druge informacije vsak dan od 8. do 10. ure, od
objave
javnega
razpisa
na
tel.
061/13-43-402
oziroma
faks
061/13-10-094 – mag. Alenka Urbančič.
16., 17.
CŠOD, Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Ljubljana
Ob-19971
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, tel.
069/32-010, faks 069/21-007, kontaktna
oseba Slavica Heric.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota – Interni oddelek – dializa,
Ul. Dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska
Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dializni aparati (podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: nabava je možna samo v celoti, deljivost na
dele ni možna.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT, dobavljeno, montirano ter
usposobljeno za brezhibno delovanje na internem oddelku – dializa Splošne bolnišnice,
z vključenim davkom na dodano vrednost.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 60 dni od podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem, lahko tudi prej.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo naročnika v Rakičanu, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska Sobota, od
8. do 14. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od objave tega razpisa do 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT in jo je možno dobiti z
dokazilom (virmanom) na ŽR št.
51900-603-32361.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 25. 2. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6 (tajništvo bolnišnice).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 25. 2. 2000
ob 12.30, v sobi direktorja naročnika v Rakičanu, Ul. Dr. Vrbnjaka 6 (1. nadstropje).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% ponudbenega zneska.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidni iz razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidna iz razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 2. 2000 po
12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidna iz razpisne dokumentacije.
15., 16., 17.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 025-11/2000-2
Ob-19948
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Glavni urad
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Glavni urad za
leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,400.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2000 ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je najmanj 30 dni
po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 18. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-12/2000-2
Ob-19949
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III; Cerknica, Cesta 4. Maja 24:
Domžale, Ljubljanska cesta 80; Grosuplje,
Aškerčeva cesta 6; Kamnik, Glavni trg 24;
Kočevje, Ljubljanska cesta 26; Litija, Jerebova ulica 14; Logatec, Tržaška cesta 13;
Trbovlje, Cesta oktobrske revolucije 14;
Vrhnika, Cankarjev trg 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Ljubljana za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila
13,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2000 ob 9. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 18. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan (tel.
061/178-49-27),
Saša
Rode
(tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-20/2000-2
Ob-19951
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Velenje, Prešernova
cesta 1; Mozirje, Hofbauerjeva ulica 22;
Žalec, Levstikova ulica 14.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Velenje za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 15. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2000 ob 13. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je najmanj 30 dni
po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan (tel.
061/178-49-27),
Saša
Rode
(tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-14/2000-2
Ob-19952
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Sevnica, Glavni trg
19a; Brežice, Trg izgnancev 16; Krško, Cesta krških žrtev 15.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Sevnica za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2000 ob 11. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-10/2000-2
Ob-19954
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ptuj, Krempljeva ulica 2; Ormož, Vrazova ulica 9.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Ptuj za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
2,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in pro-
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stor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2000 ob 12. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je najmanj 30 dni
po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-18/2000-2
Ob-19955
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Maribor, Ulica heroja
Tomšiča 2; Slovenska Bistrica, Titova ulica
34.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Maribor za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negoto-

vinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 13. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je najmanj 30 dni
po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-16/2000-2
Ob-19956
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Celje, Ulica XIV. divizije 12; Laško, Cesta krških žrtev 15; Slovenske Konjice, Mestni trg 6; Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10; Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Celje za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
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uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 9. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je najmanj 30 dni
po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178 4927), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-15/2000-2
Ob-19957
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Koper, Cankarjeva
ulica 1; Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14;
Postojna, Jenkova ulica 3; Sežana, Kosovelova ulica 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Koper za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je najmanj 30 dni
po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-17/2000-2
Ob-19958
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota,
Slomškova ulica 19; Gornja Radgona, Kerenčičeva ulica 3; Lendava, Partizanska ulica 7; Ljutomer, Prešernova ulica 18.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko
upravo Murska Sobota za leto 2000.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
3,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 11. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po prejetju pravilno izstavljenega
računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-13/2000-2
Ob-19959
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Kidričeva ulica 14; Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 28; Idrija, Mestni trg 2; Tolmin, Trg maršala Tita 19.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Nova Gorica za leto
2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 12. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
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Št. 025-21/2000-2
Ob-19960
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Kranj, Slovenski trg
1; Jesenice, Cesta maršala Tita 86; Radovljica, Gorenjska cesta 18 in Škofja Loka,
Glavni trg 38.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Kranj za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 14. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-22/2000-2
Ob-19961
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Rozmanova ulica 38; Črnomelj, Kolodvorska cesta
30a; Trebnje, Goliev trg 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Novo mesto za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2000 ob 9. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je najmanj 30 dni
po prejetju pravilno izstavljenega računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 025-19/2000-2
Ob-19962
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Slovenj Gradec, Francetova cesta 7; Ravne na Koroškem, Čečovje 12a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko
upravo Slovenj Gradec za leto 2000.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P 25, Nives Jurcan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): negotovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba P 25,
Nives Jurcan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2000 ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave RS, sejna soba v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti
naročila za katerega ponudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do 17. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je najmanj 30 dni
po prejetju pravilno izstavljenega računa.

Stran

580 / Št. 9-10 / 4. 2. 2000

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 2. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu na naslovu naročnika: Nives Jurcan
(tel. 061/178-49-27), Saša Rode (tel.
061/178-49-21).
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-19968
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/30-03-924, faks 061/30-03-912.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: brizge in igle za enkratno
uporabo, katetri, kanile, tubusi, maske,
sonde, osebna zaščitna sredstva, opornice, ostali potrošni material, material
za sterilizacijo in inštrumentarij.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT letno.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno dokumentacijo do 22. 2. 2000 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT (DDV vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587,
sklicna
številka
2-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 3. 2000 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
Vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: ‘’Ne
odpiraj – ponudba’’, za JR-1/3/2000.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2000 ob 12.30, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od letne vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 6. 3. 2000
po 11. uri.
14. Merila z dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena
50%,
– kvaliteta
30%,
– reference ponudnika
15%,
– boniteta ponudnika
5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-19973
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, številka telefaksa,
061/218-567.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: CNC stružnica SL-150.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19.000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, Silva Zitta, soba VP/1, telefon št.
061/17-71-122.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Fakultete
za
strojništvo
št.
50100-603-40456, ali pri blagajni fakultete.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 2. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: UL Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, z oznako - ne
odpiraj – ponudba “CNC stružnica SL-150”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 2.
2000, ob 13. uri na UL Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, v sejni sobi št.
115/I.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
14. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
UL Fakulteta za strojništvo
Ljubljana
Št. 8120/277/2000
Ob-19983
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Kleče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava drobne opreme
in materiala pri zamenjavi VN opreme v
RTP 220/110/35 kV Kleče – 4. etapa iz
specifikacije, ki je razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
15. 4. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževanje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 2. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2000 ob 10. uri, v dvorani B, IV.
nadstropje, Hajdrihova 2.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 900.000 SIT, do 10. 4. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 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
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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:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu oziroma priglasitveni list (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON
3 ali podatki iz bilance stanja in uspeha (datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3 ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference dobav in
kadrov,
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– potrdili okrožnega sodišča, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem,
da ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (85%), plačilni pogoji (5%),
potrjene pozitivne reference ponudnika za
dobavo identične opreme (10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Marko Hrast.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 80
Ob-19995
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: predmeta naročila sta dva. Ponudnik lahko ponudi samo en predmet naročila vendar mora le-ta vsebovati vse zahtevane artikle.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– posebna položnica, računalniški papir
(neskončni) in tiskovine: 6,000.000 SIT,
– splošni pisarniški material: 4,000.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno preko celega leta 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba št. 36, tel. 177-96-28.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in fotokopije potrdila o registraciji od RS Davčnega urada
Ministrstva za finance, na razpolago do
24. 2. 2000 med 8. in 11. uro, oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri agenciji št. 50103-601-23953
s pripisom “JR B2/00”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 2. 2000 do 11. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo pisarniškega materiala – JR
B2/00”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 177-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 2000 ob
12. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu sklepa o izbiri podpisati, sicer
se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji staro največ
3 mesece (Registrsko sodišče),
3. od notarja največ pred 3 meseci
overjeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni sprememb,
4. potrdilo o plačanih davkih staro največ 1 mesec (izpostava DURS),
5. potrdilo o nekaznovanju vodstvenih delavcev, staro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),
6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),
7. BON 1 in BON 2 ali samo BON 3
(APP);
Fizične osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju dejavnosti – potrdilo o vpisu v imenik samostojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),
3. potrjena davčna napoved (izpostava DURS),
4. potrdilo poslovne banke, ki vodi izvajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),
5. potrdilo o plačanih davkih staro največ 1 mesec (izpostava DURS),
6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem staro
največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),
7. potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudnikovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno staro največ 1 mesec (Okrožno
sodišče);
Vsi:
1. reference ponudnika,
2. ponudbena cena,
3. plačilni pogoji,
4. rok dobave,
5. izjava o usposobljenosti ponudnika,
6. izjava ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji,
7. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,
8. izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji pogodbe,
9. bančna garancija za resnost ponudbe.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 50 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično pri
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kontaktni osebi (g. Bonač, tel. 177-96-27),
odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z
javnim razpisom pa le pisno na naslov Javno
podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom, je 8 dni pred
rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.
16., 17.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 4/00
Ob-20005
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža nadgradenj za komunalna vozila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: izvajalec lahko ponudi vse ali samo posamezne
sklope iz predmet naročila.
(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– nadgradnja z montažo za smetarsko
vozilo s sistemom za identifikacijo zabojnikov: 12,500.000 SIT,
– nadgradnja z montažo za kombinirano
smetarsko pralno vozilo: 14,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: april
2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba št. 36, tel. 177-96-28.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in fotokopije potrdila o registraciji od RS Davčnega urada
Ministrstva za finance, na razpolago do
29. 2. 2000 med 8. in 12. uro, oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri agenciji št. 50103-601-23953
s pripisom “JR B4/00”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 3. 2000 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo in montažo nadgradenj za komunalna vozila – JR B4/00”. Ovitek ponudbe
mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 177-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 2000 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu tega sklepa o izbiri odzvati
na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri
podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo vnovčil
bančno garancijo za resnost ponudbe.
Bančna garancija bo izbranemu ponudniku
vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe
skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji staro največ
3 mesece (Registrsko sodišče),
3. od notarja največ pred 3 meseci
overjeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni sprememb,
4. potrdilo o plačanih davkih staronajveč 1 mesec (izpostava DURS),
5. potrdilo o nekaznovanju vodstvenih delavcev, staro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),
6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),
7. BON 1 in BON 2 ali samo BON 3
(APP);
Fizične osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju dejavnosti – potrdilo o vpisu v imenik samostojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),
3. potrjena davčna napoved (izpostava DURS),
4. potrdilo poslovne banke, ki vodi izvajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),

5. potrdilo o plačanih davkih staro največ 1 mesec (izpostava DURS),
6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem staro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),
7. potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudnikovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno staro največ 1 mesec (Okrožno
sodišče);
Vsi:
1. reference ponudnika,
2. servisiranje in odzivni čas za odpravo okvar,
3. zagotavljanje rezervnih delov in navedba dobaviteljev v Sloveniji,
4. specialno šolanje voznikov in mehanikov,
5. dodelitev statusa pooblaščenega
servisa naročniku za ponujene nadgradnje,
6. izjava o usposobljenosti ponudnika,
7. izjava ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji,
8. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,
9. izjavo, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran predložil bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi,
10. izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji pogodbe, katere vzorec je priložen razpisni dokumentaciji,
11. izjava, da so ponujene nadgradnje konstruirane, izdelane in montirane tako, da bodo v obdobju 7 let prenesle statične in dinamične obremenitve in pogoje, ki
nastopijo pri delu naročnika,
12. bančna garancija za resnost ponudbe.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 50 točk,
– usklajenost z obstoječo opremo – 20
točk,
– dobavni rok – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel.
177-96-27), odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom, je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 17. 12. 1999,
Ob-17217, objava o izidu pa dne 4. 2.
2000.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
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Ob-19998
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebno vozilo znamke
Rover 75 2.0 CDT CL2.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 60 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za avtoceste RS –
DARS, d.d., izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, soba 101/I – vložišče.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 11. 2. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 2. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za avtoceste RS –
DARS, d.d., izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, vložišče, soba 101/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za Dobavo osebnega vozila znamke Rover
75 2.0 CDT CL2”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 2. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Družba za avtoceste
RS – DARS, d.d., izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 601/VI.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 180.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja

cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Janez Dobnikar, DARS, d.d., izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 30-94-364,
faks 136-97-46.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 27. 12. 1999 pod
št. Ob-17803.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 60-286/00
Ob-19984
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Cikava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sklop A: pohištvena oprema,
– sklop B: stoli,
– sklop C: pohištvo čajnih kuhinj.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi na sklop A ali B ali C.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupaj
31,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop A: 27,000.000 SIT,
– sklop B: 3,000.000 SIT,
– sklop C: 1,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
montaža in dobava vse opreme do 22. 4.
2000.
5. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
del: 22. 3. 2000, konec del: 22. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska ulica
5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, z navedbo “Javni razpis
za pisarniško opremo za poslovno stavbo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2000 ob 12. uri, Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo
mesto, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ocenjene vrednosti sklopa za katerega se ponudnik prijavlja.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: pogoji, opredeljeni v
razpisni dokumentaciji in pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z dobaviteljem za določeni sklop (lahko tudi vse
sklope).
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 z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 10. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-19990
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana, faks 061/333-647.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. (a) Kraj dobave: zbirni centri za osebe
z začasnim zatočiščem Črnomelj, Ilirska Bistrica, Kozina, Ljubljana-Vič, Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje 526.000 litrov.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10. 3. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
9. 3. 2001, z možnostjo 1 letnega podaljšanja pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vlada Republike Slovenije, Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, 1115 Ljubljana, tajništvo, 061/333-643.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 2. 2000 do
17. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.996 SIT na žiro račun
50100-630-10014 in obveznim sklicem 18
181514-UPB-JR-1/2000 in obvezno navedbo namena: “plačilo razpisne dokumentacije JR-1/2000 – kurilno olje”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce (v tajništvo), Riharjeva 38, 1115 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2000 ob 14. uri, v sejni sobi Urada
Vlade RS za priseljevanje in begunce.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija,
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vnovčljiva na prvi poziv v višini 2% od razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 30 dni po
uradnem prejemu računa in opravljeni dobavi.
11., 12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 24. 2. 2000
od 12. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
100%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
16., 17.
Vlada RS
Urad za priseljevanje in begunce
Ljubljana
Št. 0048-308/11-00
Ob-19993
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks št.
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave (montaže): PPP Koper, Ljubljanska 8, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: predmet javnega razpisa je izdelava, dobava in montaža pisarniške in druge notranje opreme na PPP
Koper.
Popis (vrsta in količina) zahtevane opreme je razviden iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi za izvedbo javnega naročila v celoti. Ponudnik ne more ponuditi posameznih postavk iz popisa zahtevane
opreme.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 22,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasnejši rok za izdelavo, dobavo in montažo
opreme, ki je predmet javnega naročila, je
20 dni od podpisa pogodbe, razen za opremo v pritličju, za katero je najkasnejši rok za
izdelavo, dobavo in montažo do 15. 5.
2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve: Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade (tel. 061/172-43-83), kontaktna
oseba:
Sanja
Tufegdžič,
tel.
061/172-40-18.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
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– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
4.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
308-11-00.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 2. 2000, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 2. 2000,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi in montaži.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izdelavi, dobavi in montaži pisarniške in druge notranje opreme v PPP Koper.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 130 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
reference ponudnika, finančno stanje ponudnika in kvaliteta.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za merilo “cena“ je 30 točk, za
merilo “reference ponudnika“ 10 točk, za
merilo “finančno stanje ponudnika“ 6 točk
in za merilo “kvaliteta“ 4 točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

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

Ob-20011
Popravek
V javnem razpisu za oddajo gradbenih
del brez omejitev za oddajo del za izgradnjo
trgovskega poslovnega objekta v srednješolskem centru v Mariboru ob Ljubljanski
ulici (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6-7
z dne 28. 1. 2000, Ob-19519, se 7.(a)
točka dopolni in pravilno glasi:
7. (a) točka: Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: GEA, Inženiring, d.o.o., Maribor,
Svetozarevska 10/I, tel. 062/227-806,
razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 31. 1. 2000, vsak dan med 8. in
14. uro.
RS Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-19840
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, telefaks 061/188-92-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: pleskarska
vzdrževalna dela, 6,000.000 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: ni predvidena.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: leto 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana, sektor vodstvo, tajništvo glavnega direktorja, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 2. 2000 do
18. 2. 2000 med 8. in 14.30.
(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-01/00. Vplačilo je možno tudi na
blagajni JP Energetike Ljubljana, Verovškova
70. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 19% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 2. 2000
do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali osebno v tajništvo
glavnega direktorja JP Energetike Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, III.
nadstropje.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba za izvajanje pleskarskih
vzdrževalnih del – VOD-01/00 – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 2. 2000 ob
12. uri na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti javnega naročila z veljavnostjo do 15. 4. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo izvršena po kvalitetno opravljenih delih v skladu s sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 28. 2. 2000 do
10. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– število zaposlenih,
– opremljenost (gradbeni oder, dvižna
košara, naprava za peskanje, visokotlačni
čistilec),
– izvajanje del,
– reference,
– rok plačila,
– zaposlenost – izločilno merilo,
– finančno stanje – izločilno merilo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu št. 188-92-09. Kontaktna oseba je Edvard Kerpan, tel.
188-92-24 ali Silvester Koren, tel.
188-92-16.
17., 18.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-19858
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe Maribor, kontaktna oseba mag. Boris
Škerbinek, udi. grad., Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-412, faks 226-551, soba št. 108/I.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Maribor, MČ Ivan Cankar.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in strojno-montažerska dela; ca.
47,5 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
1. aprila 2000, dokončanje 15. junija
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOM, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. marec 2000
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. marec 2000 ob 8. uri, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna
soba/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javnega naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
(Uradni list RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika, d.o.o., d.d., s.p., finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba se ne
more umakniti do odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 40 točk,
– reference 40 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 20
točk.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava Maribor
Komunalna direkcija
Št. 00890/00
Ob-19964
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Voličina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja objekta pošte Voličina v predvideni
vrednosti 35,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, zaključek 180 dni po podpisu.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2000 ob 12. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti.
11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
kateri se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
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nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil originalnih dokumentov, ki niso starejši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek 25. 2. 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe.
17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 00890/00
Ob-19966
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trebnje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova objekta pošte Trebnje v predvideni
vrednosti 200,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, zaključek 180 dni po podpisu.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2000 ob 11. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti.
11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo,
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– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
kateri se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil originalnih dokumentov, ki niso starejši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek 25. 2. 2000 ob 10. uri na
sedežu družbe.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999,
obv. 11467.
18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 110-1/00
Ob-20001
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC Naklo–Kranj
vzhod.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: AC Naklo–Kranj vzhod; izgradnja II. faze odseka – trasa.
Ocenjena
vrednost
celote
je
1.950,000.000 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: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena, razen za dela
oddana po načelu “ključ v roke”.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 7 mesecev po podpisu pogodbe
oziroma od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl. inž., tel.
17-88-331, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 4. 2. 2000 do
21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 80.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 3. 2000 do 9. ure.
(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 Naklo–Kranj vzhod; izgradnja II. faze
odseka – trasa”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. 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 58,500.000 SIT in veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, 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: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posredujeta Robert Oblak, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Sneberska 120b, tel. 485-076, faks 482-960 in
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Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 20 z dne 13. 3. 1999.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 8. 1999 pod št.
Ob-9731, objava o izidu pa dne 26. 11.
1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 344-04-I/00
Ob-19972
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik, faks 0601/44-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Hrastnik.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževalna dela na občinskih in gozdnih cestah v Občini Hrastnik. Ocenjena vrednost je 9 mio SIT.
b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso predvidene.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 3. 2000, konec del 31. 12. 2000.
7. a) Polni naslov službe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 18. 2. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): znesek
5.000 nakažite na ŽR Občine Hrastnik št.
52710-630-10061, z navedbo predmeta
naročila.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 2. 2000 do 11. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 24. 2. 2000 ob 12. uri v sejni
sobi občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremeljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izstavitev začasnih mesečnih situacij z rokom plačila 30 dni od izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: registracija oziroma obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 2. 2000 ob
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): cena,
fiksnost cen, finančni pogoji (kredit, odlog
plačila, sistem “ključ v roke”), rok izvedbe,
garancija, usposobljenost, kompletnost ponudbe).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po tel. 0601/54-371 - Sihur Tomaž,
54-372 –Hočevar Anton.
17., 18.
Občina Hrastnik
Št. 352-05/00-3
Ob-19986
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
069/48-765, faks 069/38-502.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Noršinci in Mlajtinci
v Občini Moravske Toplice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: izgradnja
kanalizacije Noršinci-Mlajtinci, ocenjena vrednost 100,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Čas izvedbe: 90 koledarskih dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 069/48-765, faks
069/38-502, I. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
ŽR
51900-630-76064 virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: enaintrideseti dan po
objavi razpisa do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
9. Datum in kraj odpiranja ponudb: 32.
dan po objavi razpisa ob 10. uri v sejni
sobi Urada občine Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: 10% bančna garancija na prvi poziv od ocenjene vrednosti z veljavnostjo do
15. 4. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanj:
plačilni rok 60 dni po potrditvi računov. Način plačevanja in roki bodo določeni v skladu
z navodilom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo javnega naročila,
– in drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. dan po objavi razpisa.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena
50%,
– rok izvedbe
10%,
– reference na trgu
40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti predana v zapečateni kuverti s pripisom predmeta javnega razpisa in številko objave v Uradnem listu RS
ter naslovom ponudnika.
Občina Moravske Toplice
Št. 352-05/00-4
Ob-19987
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
069/48-765, faks 069/38-502.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vučja gomila v Občini Moravske Toplice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: izvedba hidrogeoloških del in vrtine za vodovod
Moravske Toplice, ocenjena vrednost
14,000.000 SIT.
(a), (b)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Čas izvedbe: 80 koledarskih dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 069/48-765, faks
069/38-502, I. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51900-630-76064 virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v dvajsetih dneh po objavi razpisa do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
9. Datum in kraj odpiranja ponudb: 22.
dan po objavi razpisa ob 10. uri v sejni sobi
Urada občine Moravske Toplice, Kranjčeva
ul. 3.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: 10%
bančna garancija na prvi poziv od ocenjene
vrednosti z veljavnostjo do 31. 3. 2000.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi računov. Način plačevanja in roki bodo določeni v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo javnega naročila,
– in drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. dan po objavi razpisa.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena
50%,
– rok izvedbe
10%,
– reference na trgu
40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti predana v zapečateni kuverti s pripisom predmeta javnega razpisa in številko objave v Uradnem listu RS
ter naslovom ponudnika.
Občina Moravske Toplice
Št. 60-287/00
Ob-19991
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Novo mesto, območje Ločne.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: razširitev mestne plinske mreže na območju
Ločne.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
23,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 4. 2000, zaključek del: 10. 7. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto,
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Javni razpis za mestno plinsko mrežo –
Ločna”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2000 ob 8. uri, Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo
mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 9. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-19999
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, Komunala
Novo mesto d.o.o., Rozmanova ulica 2,
8000 Novo mesto, tel. 068/321-514, telefaks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Brusnice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Center
ravnanja z odpadki Dolenjske – izgradnja
čistilne naprave Brusnice.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
60,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 4. 2000, konec del 1. 8. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja
Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nakazilo v vrednosti 20.000 SIT na ŽR Komunala
Novo mesto d.o.o., št. 52100-601-11459
pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto z
navedbo “Javni razpis za čistilno napravo
Brusnice“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
9. 3. 2000 ob 10. uri, Komunala Novo mesto d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo
mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 9. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Mestna občina Novo mesto

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

Popravek
Št. 2.0.-483/00
Ob-19992
V objavi javnega razpisa storitev brez
omejitev za strokovno nadzorstvo pri izvedbi sanacije predora Karavanke na progi
Jesenice–državna meja, objavljenega v
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Uradnem listu RS, št. 6-7 z dne 28. 1.
2000, Ob-19521, se popravijo naslednje
točke:
12. točka: Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora biti obveznosti predložena bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti in
mora veljati 30 dni po poteku opcije ponudbe, to je do 12. 7. 2000 (120 dni od
odpiranja ponudbe).
17. točka: Merila za dodelitev naročila,
teža in način uporabe meril (21. člen ZJN):
– finančni del: – cena: 30%,
– tehnični del:
– program dela: 50%,
– izobrazba: 10%,
– splošne reference: 10%,
– posebne reference: 30%.
Slovenske železnice, d.d.
Popravek
Št. 2.0.-483/00
Ob-19994
V objavi javnega razpisa storitev brez
omejitev za strokovno nadzorstvo pri izvedbi sanacije predora Počehova na progi Maribor–Šentilj, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19520,
se popravijo naslednje točke:
8. točka: Trajanje naročila ali datum pričetka in dokončanja storitev: predviden čas
izvedbe razpisanih del je od 30. aprila 2000
do 30. avgusta 2000.
12. točka: Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora biti obvezno predložena bančna garancija v višini 5% ocenjene razpisne vrednosti in mora veljati 30 dni od poteka opcije ponudbe, to je do 5. 7. 2000 (120 dni
od odpiranja ponudbe).
17. točka: Merila za dodelitev naročila,
teža in način uporabe meril (21. člen ZJN):
– finančni del: – cena: 30%,
– tehnični del:
– program dela: 50%,
– izobrazba: 10%,
– splošne reference: 10%,
– posebne reference: 30%.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 187310
Ob-19768
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.
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 protikorozijske zaščite predalčnih konstrukcij daljnovodnih stebrov na območju PE Celje.
Ocenjena vrednost naročila 13,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah PE Celje –
kot v razpisni dokumentaciji.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot
v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: skozi celo leto.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik, tel. 063/4201-473, v sobi
408/IV.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 13.000 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na št. 16593, ali
na blagajni podjetja.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 2. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a, soba 408.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2000 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 1% od vrednosti
ponudbe ali brezobrestni depozit – veljavnost 10. 4. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.
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, navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: lahko umaknejo ponudbe do 24. 2. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Andrej Černilogar, univ. dipl.
inž. el., tel. 063/4201-211.
19., 20.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje
Št. 404-08-71/2000
Ob-20010
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad
25,
Ljubljana,
faks
061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo bo oddano s predhodno izvedenim javnim razpisom
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava raziskovalne
naloge: Študija s primerjalno mednarodno analizo v zvezi z zavarovanjem tveganj ob naravnih in drugih nesrečah. Raziskovalna naloga mora biti zasnovana tako,
da bo:
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1) obsegala celovito proučitev – s primerjalno mednarodno analizo - možnosti za
zmanjšanje stroškov, ki se za kritje škode
ob naravnih in drugih nesrečah plačujejo s
sredstvi državnega proračuna, in bo s tega
vidika
2) dala naročniku na razpolago celostne
rešitve za ureditev vseh vrst zavarovanj za
tveganja ob prostočasnih aktivnostih (gore,
vode, jame, zrak), ob naravnih nesrečah
(potres, plaz, poplava, toča, žled, …) in ob
civilizacijskih nesrečah (požari, nesreče z
nevarnimi snovmi, …) ter bo torej zajemala
tako osebna kot premoženjska zavarovanja
in zavarovanja odgovornosti za povzročeno
škodo (plačilo posameznika za stroške intervencije zaradi malomarnosti; plačilo škode, ki je nastala ob nujni intervenciji) poleg
tega pa tudi
3) določila vlogo države pri izvajanju zavarovanj oziroma podala predloge o možnostih sodelovanja med državo in zavarovalnicami.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
4,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila te storitve je v
skladu s 6. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti rezervirana za raziskovalce v raziskovalnih in drugih organizacijah ter zasebne raziskovalce, s pomočjo drugega
strokovnega in pomožnega osebja. Ponudnik predloži dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogojev za opravljanje navedene
dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
1. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)
2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98, 91/98)
3. Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99)
4. Pravilnik o postopkih za izplačila iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 91/98 in 9/99)
5. Navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 13/97, 71/97, 1/98)
6. Odredba o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97, 84/99)
7. Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97,
84/99)
8. Uredba o višini zaščite domačih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil
in o merilih, kdaj se šteje, da so blago,
gradbena dela ali storitev domačega porekla (Ur. l. RS, št. 47/97)
9. Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99)
10. Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91)
11. Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti ime in priimek, akademski in strokovni naziv odgovor-
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nega nosilca projekta ter članov projektne
skupine.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: storitev je nedeljiva celota.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
niso sprejemljivi in ne bodo upoštevani.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto. Pogojene ponudbe ne
bodo upoštevane. Ponudnik izdela ponudbo na način, naveden v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: predvideni čas trajanja naročila je od maja 2000 do junija
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, telefon 061/171-25-86, soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 3. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 69/99),
na žiro račun št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa) ter
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 3. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejmna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj - ponudba MORS
BO 69/99 – raziskovalna naloga: Študija s
primerjalno mednarodno analizo v zvezi z
zavarovanjem tveganj ob naravnih in drugih
nesrečah”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št.
150.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti:
– brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv, v
višini 10% predvidene okvirne cene raziskovalne naloge, kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji. Bančna garancija mora biti veljavna do 8. 5. 2000.
Stroški bančne garancije za resnost ponudbe bremenijo ponudnika;
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– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe dala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika, ki mora veljati do 8. 5.
2001.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: izdelavo raziskovalne naloge financira naročnik. Vendar pa ima naročnik interes, da ponudnik
zagotovi delno sofinanciranje, zato je kot
eno od meril za izbiro najugodnejšega ponudnika določil tudi višino zagotovljenega
sofinanciranja. To merilo in način njegove
uporabe sta navedena v 17. točki te objave. Plačilo prevzete raziskovalne naloge bo
naročnik opravil v 30 dneh od uradnega
prejema računa za uspešno izveden in od
naročnika potrjen fazni oziroma končni izdelek.
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: ponudnik mora o svojem pravnem
statusu in svoji poslovno-tehnični sposobnosti predložiti naslednja potrdila/dokazila:
1) Dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi izvajanje javnega naročila in dokazuje stanje, ki na dan odpiranja ponudb ni starejše
od 30 dni.
2) Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega.
3) BON 1 in BON 2 ali BON 3, izdane s
strani Agencije za plačilni promet (BON 2
in BON 3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni) ali davčno napoved za samostojne podjetnike za leto
1998, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS.
4) Dokazilo pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ne starejše od 30 dni.
5) Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% predvidene okvirne cene raziskovalne naloge, za katere izdelavo
se ponudnik prijavlja, veljavno do 8. 5.
2000, brezpogojno in plačljivo na prvi
poziv.
6) Izjavo banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe dala brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika, ki mora veljati
do 8. 5. 2001.
7) Izjava ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe, ki mora obsegati:
7.1. Izjavo, da mu zakon ali kateri koli
drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po
tem javnem razpisu.
7.2. Izjavo, da ni plačilno nezmožen, da ni pod prisilno upravo, v
stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da njegovo

poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno.
7.3. Izjavo, da v preteklih treh letih,
šteto od dneva objave javnega razpisa, njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z njegovim poslovanjem.
7.4. Izjavo, da ni prenehal opravljati
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila.
7.5. Izjavo, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero spada izvajanje javnega naročila.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 16. 2.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
17.1. Pogoji za popolnost ponudbe
Za popolno ponudbo se šteje ponudba,
ki obsega:
1. Izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe.
2. Izjava ponudnika, da se strinja z
vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne dokumentacije ter da bo ponudbo pripravil skladno z navodilom za izdelavo ponudbe.
3. Dokazilo pristojnega organa o
registraciji ponudnika za dejavnost, v
katero sodi izvajanje javnega naročila in
dokazuje stanje, ki na dan odpiranja
ponudb ni starejše od 30 dni – na naslovno stran vpisati vrsto, številko in datum dokazila.
4. Odločba pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila – na naslovno stran
vpisati številko in datum dokazila.
5. Izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe.
6. BON 1 in BON 2 ali BON 3, izdani
s strani Agencije za plačilni promet (BON 2
in BON 3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni) ali davčna napoved za samostojne podjetnike za leto
1998, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS.
7. Dokazilo pristojnih organov, da
ima ponudnik na dan priprave ponudbe
poravnane davke in prispevke, določene
z zakonom, ne starejše od 30 dni.
8. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% predvidene okvirne cene raziskovalne naloge, za katere izdelavo
se ponudnik prijavlja, veljavna do 8. 5.
2000, brezpogojna in plačljiva na prvi
poziv.
9. Izjava banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe dala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika, ki mora veljati do 8. 5.
2001.
10. Opis obsega in vsebina ponudbe
za izdelavo raziskovalne naloge.
11. Reference ponudnika.
12. Vzorec pogodbe.
17.2. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika (merila za oceno ugodnosti
ponudb)
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Največje možno skupno število točk, ki jih
lahko ponudba dobi na podlagi celotne (štiridelne: A, B, C in D) lestvice, je 50; tako
visoko število točk dobi ponudba, ki v vseh
štirih delih lestvice zadosti najstrožji “a“ stopnji
zahtevnosti. Ponudbe, ki bodo izpolnile nižje
stopnje zahtevnosti (“b“, “c“ ali “d“) bodo ocenjene s sorazmerno nižjim številom točk, kar
je enoumno razvidno iz gornje lestvice.
2. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno
bo prejel 20 točk. Ostali ponudniki bodo
prejeli za tolikor% manj točk, za kolikor%
višjo ceno bodo ponudili.
3. Obseg sodelovanja državnih ustanov
in zavarovalnih hiš bo na podlagi dokazil, ki
jih bo ponudnik predložil, ocenila strokovna
komisija. Tisti ponudnik, ki bo v največjem
obsegu zagotovil sodelovanje državnih ustanov in zavarovalnih hiš, bo prejel 10 točk.
Ostali ponudniki bodo dobili za tolikor% manj
točk, za kolikor% manjši obseg sodelovanja
državnih ustanov in zavarovalnih hiš bodo
zagotovili.
4. Podlaga za oceno izkušenj/referenc
izvajalcev je izpolnjen obrazec E.1. reference
ponudnika. Tisti ponudnik, ki bo ponudil največ ustreznih referenčnih izdelkov, bo prejel
5 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli za tolikor% manj točk, za kolikor% manj ustreznih
referenčnih izdelkov bodo navedli.
5. Tisti ponudnik, ki bo v izdelavo raziskovalne naloge vključil največ mladih raziskovalcev, bo dobil 5 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli za tolikor% manj točk, za kolikor%
manj mladih raziskovalcev bodo vključili.
6. Tisti ponudnik, ki bo pridobil sofinancerje za nominalno najvišji znesek sredstev,
ki pa ne more biti nižji od 200.000 SIT,
prejme 5 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli za tolikor% manj točk, za kolikor% nižji
nominalni znesek sofinanciranja bodo ponudili/zagotovili; pri tem je najnižji možni
znesek sofinanciranja, ki se še točkuje,
200.000 SIT.
7. Tisti ponudnik, ki bo ponudil najkrajši
rok izdelave naloge, bo prejel 5 točk. Ostali
ponudniki bodo prejeli za tolikor% manj
točk, za kolikor% daljši rok izdelave bodo
ponudili.
Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, čigar ponudba bo na podlagi vseh sedmih meril prejela največ točk. Z izbranim
najugodnejšim ponudnikom bo naročnik
sklenil pogodbo o izdelavi razpisane raziskovalne naloge. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
18. Druge informacije o naročilu: zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev
navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko dobi dodatne informacije na Ministrstvu za obrambo RS, Uradu za logistiko, Službi za javna naročila, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, pri osebi: Marjana Drobež, tel. 061/171-21-09, faks:
061/131-90-35.
19., 20.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19774
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Gimnazija Vič, Tržaška 72, Ljubljana,
faks 061/123-12-40.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje šolskih prostorov v izmeri 4600 m2, ocenjena vrednost 750.000 SIT/mesečno.
4. Kraj izvedbe: Gimnazija Vič, Tržaška
72, Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 15. 3. 2000 do
14. 3. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Gimnazija Vič, Tržaška 72, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 2. 2000 do
18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR
50101-603-50230.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 2. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Gimnazija Vič, Tržaška 72,
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2000 ob 13. uri, v sobi za govorilne
ure, pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
vnovčljiva na prvi poziv, v višini 10% mesečne razpisane vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 2. 2000
ob 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Gimnazija Vič, Ljubljana
Št. 40007-5/00
Ob-19911
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vrednotenje krajin z vidika biotske raznovrstnosti ter izhodišča
za njihovo varstvo.
Ocenjena vrednost naročila: 3,400.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, ga. N. Marolt, univ.
dipl. prav., tel. 061/178-45-03.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 2. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2000 ob 13. uri, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 211, II. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 22 dni od dneva odpiranja ponudb.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik finansira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 2. 2000.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, maks. 35 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 4 točke,
– podatki, opremljenost, maks. 6 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :
– ponudbena vrednost presega orientacijsko vrednost za več kot 15%,
– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,
– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopolnjenem in tekočem letu niso pravilno ali pravočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika ga. N. Marolt, univ. dipl. prav., tel. 061/178-45-03.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-19916
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje – ZPI, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel.
063/42-65-600, faks 063/42-65-632.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in za izgradnjo I.
faze športnega parka pod Golovcem.
Ocenjena vrednost del z DDV znaša
30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Opekarniška jama v Celju.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: določbe zakona o graditvi objektov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov in veljavni predpisi s
področja storitve.
(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: storitev se oddaja v dveh
fazah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variante se lahko oblikujejo glede na navodila v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok izvedbe javnega na-
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ročila 90 dni; storitev mora biti končana v
juniju 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MO
Celje – ZPI – Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, kontaktna oseba Milanez Aleksander,
univ. d.i.g., tel. 063/42-65-604, faks
063/42-65-632.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 7. 2. 2000 do
vključno 15. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 23.800 SIT z upoštevanjem
19% DDV. Nakazilo na ŽR št.
50700-630-8010105, sklic na št.
05-0375, za razpisno dokumentacijo – izdelava projektne dokumentacije – športni
park pod Golovcem.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo MO Celje ZPI, Trg
celjskih knezov 8, Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis –
Ponudba – izdelava projektne dokumentacije za Športni park pod Golovcem. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2000 ob 12.30 v sejni sobi Mestne
občine Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje,
ob 12.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od skupne
vrednosti javnega razpisa, za katerega daje
ponudbo. Veljavnost bančne garancije: 90
dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni roki 60
dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, priloga v razpisni dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija za projektiranje – 60 dni, tehnična opremljenost v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije, finančna dokazila
o poslovanju v skladu z zahtevami z razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 45 točk,
– rok izdelave – 25 točk,
– reference – 15 točk,
– strokovna usposobljenost – 5 točk,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik – 10
točk.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje kontaktna oseba naročnika Milanez Aleksander, univ.
d.i.g., tel. 063/42-65-604.
19., 20.
Mestna občina Celje

Št. 352-33-5/00
Ob-19919
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47, faks 17-87-010.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: stanovanja, kvaliteta
bivanja in razvoj poselitve. Naloga z naslovom stanovanja, kvaliteta bivanja in razvoj poselitve je ena izmed sinteznih in ciljno usmerjenih študij za opredelitev globalnega koncepta in zasnove poselitve v bodočem prostorskem razvoju Slovenije.
Naloga je osnova za strokovne podlage za
pripravo novega prostorskega plana, pričakovan rezultat naloge pa je določitev osnovnih prostorskih struktur državnega pomena za usmerjanje razvoja poselitve v prostoru do leta 2020.
Ocenjena
vrednost
naročila
je:
9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: določi ponudnik.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3,5 mesecev ali datum
pričetka: 15. 3. 2000 in dokončanja storitve: 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (III. nadstropje – tajništvo), Ljubljana, Dunajska 47.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 2. 2000
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 2. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje
(III. nadstropje – tajništvo), Ljubljana, Dunajska 47.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika in oznaka
“Ne odpiraj – ponudba – stanovanja, kvaliteta bivanja”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2000 ob 9.30, Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (III. nadstropje – sejna soba), Ljubljana,
Dunajska 47.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo bo Stanovanjski sklad RS sopodpisnik pogodbe. Plačilni pogoji bodo
usklajeni z določili proračuna za l. 2000.
14., 15.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 2. 2000
(po javnem odpiranju ponudb).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vsebina in obseg dela, metoda dela, reference
ponudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, ponudbena cena, trajanje izvajanja del (vrstni
red označuje njihovo pomembnost).
18. Druge informacije o naročilu: razvidne iz razpisne dokumentacije.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 30. 7. 1999 pod št.
350-01-47/99, objava o izidu pa dne 24. 9.
1999.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje
Ob-19944
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks
13-73-203.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: varovanje objektov v
vrednosti 11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno
podjetje Žale, d.o.o., kontaktna oseba Irena
Kušar, Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, tel.
13-73-203, faks 13-73-203, soba št. 11.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-23974 s pripisom JR/2000.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 25. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Žale, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za varovanje objektov” in številko objave v
Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 2. 2000 ob 11. uri, soba št. 17, v Javnem podjetju Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti ponudbe. Garancija velja dokler ne bo izbran ponudnik, vendar pa najkasneje do poteka opcijskega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeni 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 25. 2.
2000 po 12. uri ne morejo več odstopiti od
ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– merilo na podlagi cene – 50 točk
(50%),
– tehnično merilo – 30 točk (30%),
– merilo na podlagi referenc s področja
del enakih ali podobnim razpisanim delom
– 10 točk (10%),
– merilo na podlagi izvedenih del za naročnika – 10 točk (10%).
18., 19., 20.
Žale, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/276/2000
Ob-19974
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena in elektromontažna dela za zamenjavo VN opreme v stikališču 220 kV in 110 kV v RTP
400/220/110 kV Podlog.
Ocenjena vrednost del 33,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RTP Podlog.
5. a), b), c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval samo
ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
7. a), b)
8. Datum začetka in zaključka del: 3. 5.
2000 do 28. 7. 2000.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževanje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 2. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
57.120 SIT (cena 48.000 SIT + DDV 9.120
SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva
javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe 2. 3. 2000 do 9.30.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik ga. Katarina Lipovec.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2000 ob 10. uri, v dvorani D IV. nadstropje, Hajdrihova 2.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,650.000 SIT, do 17. 4. 2000.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. 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.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu oziroma priglasitveni list (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspeha (datuma izdaje obrazcev BON 2 in
BON 3 ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference dobav in
kadrov,
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– potrdili Okrožnega sodišča, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem,
da ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 4. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (5%),
s strani naročnikov potrjene reference ponudnika za tovrstna dela (5%), s strani naročnikov potrjene reference podizvajalca za
tovrstna dela (20%).
18. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Marjan Kavčič.
Elektro-Slovenija d.o.o.,
Ljubljana
Ob-20007
1. The Employer: Ministry of Economic
Relations and Development, Trade and Investment Promotion Office, Kotnikova 28,
Ljubljana, Slovenia.
2. The process of selecting the most
successful tenderer: Second public invitation to tender open to all eligible tenderers
without limitations.
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3. Scope of the tender and the executive
summary with project value: The Project for
the Procurement of Consultancy Services for the promotion of Slovenian exporters, the organisation of the export sales
missions to Norway and Denmark, and
the inward buyer missions from Scandinavia in the course of 2000. An individual
consulting may submit its Tender for the execution of activities in the Scandinavian countries (Sweden, Finland, Norway, Denmark).
The purpose of the Project is to increase
exports of Slovenian companies to these
countries. The target group of new potential
buyers are companies operating in the following industries: electrical, electronics,
vehicle components, metal processing, textile, leather, wood-processing, chemical,
and food-processing.
a) Terms of Reference for export sales
missions to Norway and Denmark shall ensure the minimum scope of activities as listed below:
– A brief market analysis of products
manufactured by each participating Slovenian company;
– Identifying potential buyers on the basis of brochures, presentations and plans of
the participating Slovenian companies;
– Follow-up activities where potential
buyers included in direct mailing are contacted by phone, fax or e-mail;
– Organising visits of 15 representatives
of the participating Slovenian companies to
short-listed potential buyers in Norway and
Denmark;
– Presenting the market and each visit
of the respective participating Slovenian
company to Norway, i.e. Denmark;
– Continuous stimulation of interest for
the purchase of Slovenian products and the
promotion of Slovenian producers in selected countries;
– Polling the companies the Slovenian
companies will be paying a visit to, and
preparing a final report on the implementation of the Project;
– Meeting with participating Slovenian
companies in Slovenia with the aim to define the future strategy for each buyer.
b) Terms of Reference for the inward
buying missions from Scandinavia shall ensure the minimum scope of activities as listed below:
– Preparing of a list with at least 100
addresses of potential blue-chip buyers of
Slovenian products per country complete
with an outline of purchasing policy of the
respective company;
– Follow-up activities where potential
buyers included in direct mailing are contacted by phone, fax or e-mail;
– Organising individual visits of 20 representatives of Scandinavian companies to
Slovenia;
– Continuous stimulation of interest for
the purchase of Slovenian products and the
promotion of Slovenian producers in selected countries;
– Polling the companies which will be
paying a visit to Slovenia, and preparing a
final report on the implementation of the
Project.
The Project will be financed from Budget Item 1946: Promotion of Exports. The
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funds in the amount of 14 million Tolars
(EUR 71,066) per export sales mission, and
15 million Tolars (EUR 76,142) for the inward buying missions from Scandinavia, will
be available after the Budget for 2000 has
been adopted by the Parliament.
4. Venue
a) The export sales missions will take
place in Norway, i.e. in Denmark.
b) The inward buying mission from Scandinavia will come to Slovenia.
5. (a), (b), (c)
6. Partial scope of services offered by
tenderers: Tenderers may submit their tenders for an individual service (e.g. organisation of one export sales or inward buying
mission) or for the whole package as described hereinbefore.
7.
8. Tender Validity and life of the Project:
Tender validity: 3 (three) months. The completion of the Project is envisaged for the
end of 2000.
9. (a) Complete address of the institution in charge of disseminating tender documents: Tender documents may be obtained from the Trade and Investment Promotion Office at 28 Kotnikova Street,
Ljubljana. The contact person is Mrs Milanka Jakopič, phone: 061 178 3557, fax:
061 178 3599.
(b), (c)
10. (a) Deadline for the submission of
Tenders: Tenders completed in compliance
with the Invitation to Tenderers shall be submitted to the Trade and Investment Promotion Office regardless of the mode of transport on 25th February 2000 not later than
13:00 hours local time in sealed envelopes,
marked “Ne odpiraj – vloga na razpis“ and
“Promocija/Skandinavija“ complete with the
reference number of the publication in the
Official Gazette of the Republic of Slovenia
on the front and the complete address of
the tenderer on the back. Late tenders, i.e.
incomplete tenders, will not be evaluated
by the Evaluation Committee and will be
returned to the respective tenderer.
Tenderers shall include in their tenders
milestones for the implementation of the
activities listed under 3 (a) and/or 3(b), and
the financial plan composed of fixed and
variable costs for the implementation of the
activities listed under 3 (a) and/or 3(b), certificate of incorporation, eligibility criteria for
target Scandinavian companies and the
source of data on these companies, references demonstrating their experience
gained on similar projects in the past. This
documentation shall be in the Slovenian language. In the case where the tenderer is a
foreign person, the tender shall be submitted in the English language with a translation into Slovenian. The financial plan shall
be in the Slovenian Tolar (SIT). In the case
where the tenderer is a foreign person, the
financial plan shall be in Tolars and Euros.
(b) Address for the submission the Tenders: Ministry of Economic Relations and
Development, Trade and Investment Promotion Office, Kotnikova Street 28, 1000
Ljubljana, Slovenia.
11. Opening of Tenders: Public Opening
of Tenders will take place in the conference
room of the Trade and Investment Promotion

Office, Ministry of Economic Relations and
Development, Kotnikova 28, Ljubljana, on
28th February 2000 at 9:00 hours, by the
Committee for the Opening and Evaluation
of Tenders. The Committee will open and
evaluate tenders in accordance with provisions of the Law on Public Procurement.
Tenderers will be notified on the selection of
the most successful tenderer within 30 days
after the opening of tenders.
12.
13. Terms of Payment: The selected consultant will receive the payment for his services in two parts: 50% upon the signing of the
contract, and the remaining 50% upon the
successful completion of the Project. The condition to effect the payment is a successful
implementation of individually contracted activities, and the submission of interim reports
and the final report including a breakdown of
costs. How successful the consultant has
been in implementing the project will be assessed on the basis of the following criteria:
– Number of arranged visits of Slovenian companies to foreign companies and
the expressed readiness of the latter to do
business (in the case of export sales missions to Norway and Denmark),
– Number of arranged visits to Slovenia
and the stated readiness of foreign companies to do business (in the case of potential
buyers from Scandinavia).
14.
15. Eligibility of tenderers: Slovenian or
foreign consultancy companies proactive in
the area of advising and/or export promotion
are invited to submit tenders, provided they
have terms of reference for such activities
carried out in Scandinavia and a successful
track record in these activities.Tenders submitted by companies in receivership or bankruptcy will be rejected.
16.
17. Evaluation criteria: Criteria for the
selection of the most successful Tenderer:
– Business capability for the implementation of the Project;
– Presence in the markets of Scandinavia supported by references;
– Track record of similar activities successfully carried out;
– Skills and facilities required for establishing contacts with Scandinavian companies;
– Transparent financial structure of the
project;
– Value for money, i.e. scope of services to match the contract value;
– Other advantages.
Those companies which have submitted
a detailed time schedule complete with the
description of planned activities, and the
database to serve as a source of information on target companies will have an advantage.
18., 19.
20. The previous Invitation to Tender was
published on 27th December 1999, Ref.
No. 130/99. The notification of the result
of the public procurement process is published on 4th February 2000.
Ministry of Economic
Relations and Development
Trade and Investment
Promotion Office
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Ob-20006
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa je projekt nudenja svetovalnih uslug in storitev pri spodbujanju izvoza slovenskih
podjetij in organizacijo poslovno prodajnih delegacij na Norveško in Dansko in
posamična organizacija obiskov potencialnih kupcev iz Skandinavije v letu
2000. Posamezno prijavljeno svetovalno
podjetje lahko kandidira za izvedbo programa aktivnosti v Skandinaviji (Švedska, Finska, Norveška, Danska).
Cilj projekta je povečanje izvoza slovenskih podjetij v te države. Ciljna skupina pridobivanja novih potencialnih kupcev so naslednje panoge električna, elektronika, avtodeli, kovinsko predelovalna, tekstilna, usnjarska, lesno predelovalna, kemična,
prehrambena.
a) Program izvedbe poslovno prodajne
delegacije na Dansko in Norveško mora minimalno zagotavljati sledeče aktivnosti svetovalnega podjetja:
– kratko tržno analizo za proizvode vsakega prijavljenega podjetja;
– identifikacija potencialnih kupcev na
podlagi brošur, predstavitev in želja slovenskih podjetij;
– direktno kontaktiranje (follow up) potencialnih kupcev, katerim je bila poslana
predstavitvena pošta, s pomočjo telefona,
faxa ali e-maila;
– organizacija programa obiskov 15
predstavnikov slovenskih podjetij pri resnih
potencialnih kupcih na Norveškem in Danskem;
– predstavitev trga in programa obiskov
za posamezno podjetje ob prihodu podjetij
na Norveško oziroma Dansko;
– stalno stimuliranje interesa za nakup
slovenskih proizvodov in promocijo Slovenije in njenih proizvajalcev v izbranih državah;
– anketa med podjetji, katera bodo slovenska podjetja obiskala in končno poročilo
o izvedbi projekta;
– sestanek s sodelujočimi podjetji v Sloveniji in dogovor za follow up oziroma strategijo za posameznega kupca.
b) Program izvedbe obiskov potencialnih kupcev iz Skandinavije mora minimalno
zagotoviti sledeče aktivnosti:
– priprava seznama z najmanj 100 naslovi potencialnih prvovrstnih kupcev blaga slovenskih proizvajalcev iz posamezne
države in predstavitev njihove nabavne politike;
– direktno kontaktiranje (follow up) potencialnih kupcev s pomočjo telefona, faxa
ali e-maila;
– organizacija posamičnih obiskov 20
predstavnikov skandinavskih podjetij v Sloveniji;
– stalno stimuliranje interesa za nakup
slovenskih proizvodov in promocijo Slovenije in njenih proizvajalcev pri tujih
kupcih;

– anketa med podjetji, ki bodo obiskala
Slovenijo in končno poročilo o izvedbi projekta.
Za izvajanje programa bodo na postavki
1946 Spodbujanje izvoza, po sprejetju proračuna za leto 2000, na voljo sredstva v
višini do 14 mio SIT oziroma 71.066 EUR
za posamezno poslovno prodajno delegacijo in 15 mio SIT oziroma 76.142 EUR za
izvedbo obiskov potencialnih kupcev iz
Skandinavije.
4. Kraj izvedbe:
a) Poslovno prodajni delegaciji se izvajata na Norveškem oziroma Danskem.
b) Obiski kupcev iz skandinavskega področja se izvajajo v Sloveniji.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko prijavi
tudi samo za posamično storitev (organizacijo ene izmed poslovno prodajnih delegacij ali obiskov kupcev) ali za celoten paket
storitev.
7.
8. Trajanje naročila in datum pričetka in
dokončanja storitve: 10 mesecev, veljavnost ponudbe 3 mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu
Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna
oseba
Milanka
Jakopič,
tel.
061/178-3557, faks 061/178-3599.
(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: popolna vloga v
skladu razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na sedež Urada, ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke, do vključno 25. 2.
2000, do 13. ure, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – vloga na razpis“, z navedbo “Promocija/Skandinavija“ in številko objave v Uradnem listu RS na prednji in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.
Zainteresirano podjetje mora vlogi na razpis, ki vsebuje načrt za izvajanje aktivnosti iz
točke 3.(a) in/oziroma 3.(b) ter finančni načrt, sestavljen iz fiksnih stroškov izvedbe
aktivnosti iz točke 3.(a) in/oziroma 3.(b) in
variabilnih stroškov, priložiti registracijo podjetja, kriterije za izbor podjetij in vir podatkov o skandinavskih podjetjih, katere namerava kontaktirati, ter opis dosedanjih referenc pri opravljanju razpisanih in sorodnih
aktivnosti v preteklosti. Zahtevana dokumentacija mora biti posredovana v slovenskem
jeziku. V primeru, ko je vlagatelj tujec se
vloga posreduje v slovenskem in angleškem
jeziku. Finančni načrt mora biti izražen v
slovenski valuti SIT. V primeru, da je vlagatelj tujec se finančni načrt predloži v SIT in
EUR.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo izvedla Komisija
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za odpiranje in ocenjevanje ponudb v sejni
sobi Urada za gospodarsko promocijo in
tuje investicije na Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana,
dne 28. 2. 2000 ob 9. uri. Komisija bo
smiselno uporabljala določila zakona o javnih naročilih. Prijavljena podjetja bodo o rezultatih razpisa obveščena najkasneje v 30
dneh od odpiranja razpisa.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: izbranemu svetovalnemu podjetju
bodo dodeljena razpisana sredstva izvedbo projekta izplačana v 2 obrokih: 50% ob
podpisu pogodbe in preostalih 50% po
končanem projektu, v odvisnosti od uspešnosti realizacije pogodbe. Pogoj za realizacijo plačila je uspešna izvedba posameznih dogovorjenih aktivnosti ob istočasni
predaji končnega in medfaznih poročil,
skupaj z obračuni stroškov. Kot kriterij uspešnosti se šteje:
– število organiziranih obiskov slovenskih podjetij pri tujih podjetjih in izražena
namera in izražena namera o sodelovanju s
slovenskimi podjetji (pri poslovni delegaciji
na Norveško in Dansko),
– število obiskov v Sloveniji in namera o
sodelovanju s slovenskimi podjetji (v primeru obiska potencialnih kupcev iz Skandinavije).
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo svetovalna podjetja iz Slovenije in iz tujine, ki se ukvarjajo s
svetovanjem ali z izvedbo promocije izvoza,
imajo poslovne reference pri teh poslih v
Skandinaviji, odlično poznajo skandinavsko
gospodarstvo in so podobne storitve že izvajale v preteklosti. Do udeležbe na tem
razpisu niso upravičena podjetja, ki so v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila za izbiro svetovalnih podjetij:
– poslovna usposobljenost za izvedbo
projekta,
– z referencami podkrepljena aktivna prisotnost na skandinavskem trgu,
– z referencami podkrepljeno izvajanje
podobnih aktivnosti v preteklosti,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov
s skandinavskimi podjetji,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta,
– obseg storitev glede na ceno,
– druge ugodnosti.
Prednost pri izbiri bodo imela podjetja,
ki bodo predložila detajlni časovni in kvalitativni plan aktivnosti, skupaj z virom podatkovnih baz za izbiro ciljnih podjetij.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 27. 12. 1999 pod
št. 130/99, objava o izidu pa dne 4. februarja 2000.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
Urad za gospodarsko
promocijo in tuje investicije
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 11/00
Ob-19739
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
“osteosintetski material” se po razpisanih
skupinah prizna, za obdobje od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Metalka Zastopstva Media d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, za skupine
1, 3, 4, 7, 9 in 11.
2. Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, za skupini 8 in 9.
3. Heli Pro Jesenice d.o.o., Hoste
68a, 4274 Žirovnica, za skupine 7, 8 in 11.
4. J.S. Evro Medical Company d.o.o.,
Cesta XIV. divizije 36, 2000 Maribor, za
skupine 2, 8, 10, 11 in 12.
5. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, 2000 Maribor, za skupini 4 in 11.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “osteosintetski material”.
1. Plošče in vijaki maksilofacialni,
2. Intramedularni žeblji, plošče in vijaki travm.,
3. Zunanji fiksaterji in vijaki,
4. Vijaki nevrokirurški,
5. Objemke, palice, vijaki in plošče
ortopedske,
6. Podloške in vijaki ortopedski, nevrokirurški,
7. Vijaki kanulirani kostni,
8. Vijaki kanulirani interferenčni,
9. Zamaški za femor,
10. Žice I,
11. Žice II,
12. Žice III.
7. Razpisana vrednost: osteosintetski
material 95,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 90, z dne
5. 11. 1999, pod št. Ob-14417.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 8/00
Ob-19740
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 4. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo “RTG
materiala in ostalo” se po razpisanih skupinah prizna, za obdobje od pravnomočnosti
sklepa št. 8-ZPM/2/00, z dne 4. 1. 2000,
do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za skupine 1, 2, 6,7 in 8,
2. Thomy Frey East d.o.o., Bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana, za skupine
12,16,18,19, 20, 22, 30, 32, 33, 34+38
in 37,
3. Interexport Ljubljana d.o.o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, za skupine 1,
5, 6,7 in 8,
4. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana, za skupine 1, 2, 6,
8, 9, 11, 13,14,15,17,18, 20, 22, 28, 30
in 33,
5. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 Ljubljana, za skupine 9,
11, 13,14,17, 20, 22, 23, 24, 32 in 33,
6. Angiomedic d.o.o., Partizanska c.
109, 6210 Sežana, za skupine 11,15, 23,
24, 32 in 34+38,
7. PFM-s d.o.o., Kolodvorska 4,
4000 Kranj, za skupino 34+38,
8. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana, za skupine 2, 3, 4, 27,
34 in 36.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “RTG material in ostalo”:
1. RTG filmi in kemik. za sist. Kodak
ML 700,
2. RTG filmi in kemik. za sist. Kodak
ML 700, 3M Trimaks,
3. RTG filmi za torakalno diagnostiko,
4. Filmi za uporabo v tiskalniku 3M
Dry Wiew 8700,
5. RTG filmi za mamografijo,
6. Filmi za video kamero,
7. Filmi za laserski tiskalnik,
8. Kino filmi,
9. Material za rtg žilno diagnostiko I,
10. Material za rtg žilno diagnostiko II,
11. Material za rtg žilno diagnostiko III,
12. Material za rtg žilno diagnostiko IV,
13. Material za rtg žilno diagnostiko V,
14. Material za rtg žilno diagnostiko VI,
15. Material za rtg žilno diagnostiko
VII,
16. Material za rtg žilno diagnostiko
VIII,
17. Material za rtg žilno diagnostiko IX,

18. Material za rtg žilno diagnostiko X,
19. Material za rtg žilno diagnostiko
XI,
20. Material za rtg žilno diagnostiko
XII,
21. Material za rtg žilno diagnostiko
XIII,
22. Material za rtg žilno diagnostiko
XIV,
23. Material za rtg žilno diagnostiko
XV,
24. Material za rtg žilno diagnostiko
XVI,
25. Material za rtg žilno diagnostiko
XVII,
26. Material za rtg žilno diagnostiko
XVIII,
27. Material za rtg žilno diagnostiko
XIX,
28. Material za rtg žilno diagnostiko
XX,
29. Material za rtg žilno diagnostiko
XXI,
30. Material za rtg žilno diagnostiko
XXII,
31. Material za rtg žilno diagnostiko
XXIII,
32. Material za rtg žilno diagnostiko
XXIV,
33. Material za rtg žilno diagnostiko
XXV,
34. + 38. Material za žilno diagnostiko
XXVI,
35. Material za rtg žilno diagnostiko
XXVII,
36. Material za rtg žilno diagnostiko
XXVIII,
37. Material za rtg žilno diagnostiko
XXIX.
7. Razpisana vrednost: RTG material in
ostalo 192,050.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: osem.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 90, z dne
5. 11. 1999, pod št. Ob-14408.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 7/00
Ob-19741
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 3. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: sposobnost za dobavo “Šivalni material in mehanski šivi” se po razpisanih skupinah prizna, za obdobje od pravnomočnosti

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sklepa št. 7-ZPM/2/00, z dne 3. 1. 2000,
do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Johnson & Johnson S.E., Trnovski pristan 14, 1000 Ljubljana, za skupine
1, 6 in 8,
2. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana, za skupini 2 in 8,
3. MM Surgical d.o.o., Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, za skupini 2 in 8,
4. Mollier d.o.o., Kidričeva 3, 3000
Celje, za skupino 3,
5. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za skupini 3 in 6.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “šivalni material in mehanski
šivi”:
1. Šivalni material in mehanski šivi –
skupina I,
2. Šivalni material in mehanski šivi –
skupina II,
3. Šivalni material in mrežice,
4. Šivalni material za kardiokirurgijo,
5. Mrežice in gumice za označevanje,
6. Šivalni material za kirurške pos. –
porodni op.,
7. Clipi za aneurizme,
8. Endoskopski material – origin.
7. Razpisana vrednost: šivalni material
in mehanski šivi 159,395.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 94, z dne
19. 11. 1999, pod št. Ob-15230.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 6/00
Ob-19742
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo “sanitetni material, medicinski pripomočki za
diagnostiko in vitro” se po razpisanih skupinah prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za skupini 1 in 2,
2. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, za skupini 1 in 2,
3. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za skupino 1.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “sanitetni material, medicinski pripomočki za diagnostiko in
vitro”
1. Sanitetni material,
2. Medicinski pripomočki za diagnostiko in vitro.
7. Razpisana vrednost: sanitetni material, medicinski pripomočki za diagnostiko
in vitro 16,820.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 69-70, z
dne 27. 8. 1999, pod št. Ob-10557 in popravek Ur. l. RS, št. 76, z dne 17. 9. 1999,
pod št. Ob-11807.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 5/00
Ob-19743
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
“Sredstva za dezinfekcijo” se prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Salus d.d., Mašera-Spasićeva 10,
1000 Ljubljana,
2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
3. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana,
4. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “Sredstva za dezinfekcijo”.
7. Razpisana vrednost: sredstva za dezinfekcijo 30,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: šest.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 69-70, z
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dne 27. 8. 1999, pod št. Ob-10558 in popravek Ur. l. RS, št. 76, z dne 17. 9. 1999,
pod št. Ob-11808.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 4/00
Ob-19744
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo “Obvezilni material in osebna zaščitna sredstva”
se po razpisanih skupinah prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Merit d.o.o., Šmartinska 130/VI,
1000 Ljubljana, za skupini 5 in 6,
2. Salus d.d., Mašera-Spasićeva 10,
1000 Ljubljana, za skupine 4, 5, 9 in 10,
3. Helpy d.o.o., Dobrave 7a, 1236
Trzin, za skupini 5 in 6,
4. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, za skupine 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 in 13,
5. Angiomedic d.o.o., Partizanska c.
109, 6210 Sežana, za skupino 8,
6. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana, za skupine 5, 8, 9,10
in 13,
7. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,12 in 13,
8. Profarmakon International d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor, za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 in 12,
9. Incom Group d.o.o., Cesta na Bokalce 3, 1000 Ljubljana, za skupini 5 in 6,
10. Tosama d.d., Šaranovičeva 35,
1230 Domžale, za skupino 3,
11. Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin, za skupine 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11,12 in 13,
12. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana, za skupino 7,
13. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor, za skupine 5,
6, 10 in 12.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “obvezilni material in osebna zaščitna sredstva”.
1. Sterilni in nesterilni obliži, obloge,
trakovi, kompresice,
2. Povoji, sponke, mrežice in gotovi
povoji,
3. Gaza, izdelki iz gaze (kompresice,
seti, vatiranci, tamponi),
4. Staničevina, vata, damski vložki,
palčke higienske,
5. Inkotinenca (plenice odrasle, podloge posteljne),
6. Otroške hlačne plenice in slinčki,
7. Operacijski program (seti, folije,
pregrinjala, prevleke, rjuhe),
8. OP krtače,
9. Rokavice zaščitne, gumi naprstniki,
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10. Rokavice gospodinjske in bombažne,
11. Termoizolacijska sredstva izdelana iz PE folije, antitromb. nogavice,
12. Zaščita za kemoterapijo,
13. Ščitniki protidekubitusni.
7. Razpisana vrednost: obvezilni material
in
osebna
zaščitna
sredstva
273,930.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: petnajst.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 69-70, z
dne 27. 8. 1999, pod št. Ob-10553 in popravek Ur. l. RS, št. 76, z dne 17. 9. 1999,
pod št. Ob-11802.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3/00
Ob-19745
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 5. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
“Transfuzijski potrošni material” se po razpisanih skupinah prizna, za obdobje od pravnomočnosti sklepa št. 3-ZPM/2/00, z dne
5. 1. 2000, do 31. 12. 2000, naslednjim
ponudnikom:
1. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana, za skupine 5, 8 in 10,
2. Star 2000 d.o.o., Ul. Ivana Regenta 16, 6310 Izola, za skupino 10,
3. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana, za skupino 10,
4. Mediline d.o.o., Ljubljanska 45,
1241 Kamnik, za skupini 7 in 9,
5. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana, za skupini 8 in 10,
6. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za skupine 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9 in 10,
7. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana, za skupino 8,
8. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, za skupine 1, 2, 4,
7, 8 in 10.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “transfuzijski potrošni
material”.
1. Transfuzijski potrošni material I,
2. Transfuzijski potrošni material II,
3. Transfuzijski potrošni material III,
4. Transfuzijski potrošni material IV,
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5. Transfuzijski potrošni material V,
6. Transfuzijski potrošni material VI,
7. Transfuzijski potrošni material VII,
8. Transfuzijski potrošni material VIII,
9. Transfuzijski potrošni material IX,
10. Transfuzijski potrošni material X.
7. Razpisana vrednost: transfuzijski potrošni material 22,410.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: osem.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 94, z dne
19. 11. 1999, pod št. Ob-15231.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 2/00
Ob-19746
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 10. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo “Reagenti in kemikalije” se po razpisanih skupinah prizna, za obdobje od pravnomočnosti
sklepa št. 2-ZPM/2/99, z dne 10. 1. 2000,
do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Interexport
Ljubljana
d.o.o.,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana za skupini
11 in 24,
2. Mediline d.o.o., Ljubljanska 45,
1241 Kamnik, za skupini 40 in 44,
3. Salus d.d., Mašera-Spasićeva 10,
1000 Ljubljana, za skupine 2, 7 in 43,
4. Alpos Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, za skupine 1, 2,
4, 7, 10,16,19, 26, 27, 28, 29, 43 in 44,
5. Karanta Ljubljana d.o.o., Čopova
14, 1000 Ljubljana, za skupine 2, 29, 30
in 31,
6. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, p.p.
4960, 1231 Ljubljana, za skupine 9, 22,
36 in 41,
7. Biomedis M.B. d.o.o., Slokanova
12, 2000 Maribor, za skupine 13,17, 22,
29, 30, 31 in 43,
8. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za skupine 6, 9, 12,18,
20, 21, 33 in 39,
9. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za skupine 1, 9, 18, 23, 26,
27, 28, 33, 39, 40 in 42,
10. Adriamed d.o.o., Parmova 53,
1000 Ljubljana, za skupino 11,
11. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, za skupine 2, 4, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 16, 29 in 33,
12. Genos d.o.o., Linhartova 5, 1000
Ljubljana, za skupine 30, 31 in 32,

13. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana, za skupine
6,13,14, 21, 22, 29, 33, 34, 35, 37 in 38.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “reagenti in kemikalije”:
1. Laboratorij – kemikalije,
2. Laboratorij – I,
3. Laboratorij – II,
4. Laboratorij – III,
6. Laboratorij – V,
7. Laboratorij – VI,
8. Laboratorij – VII,
9. Laboratorij – VIII,
10. Laboratorij – IX,
11. Laboratorij – X,
12. Laboratorij – XI,
13. Laboratorij – XII,
14. Laboratorij – XIII,
15. Laboratorij – XIV,
16. Laboratorij – XV,
17. Laboratorij – XVI,
18. Laboratorij – XVII,
19. Laboratorij – XVIII,
20. Laboratorij – XIX,
21. Laboratorij – XX,
22. Laboratorij – XXI,
23. Laboratorij – XXII,
24. Laboratorij – XXIII,
25. Laboratorij – XXIV,
26. Patologija I,
27. Patologija II,
28. Patologija III,
29. Nuklearna medicina – I,
30. Nuklearna medicina – II,
31. Nuklearna medicina – III,
32. Nuklearna medicina – IV,
33. Citološki laboratorij,
34. IVF I,
35. IVF laboratorij II,
36. IVF laboratorij III,
37. IVF laboratorij IV,
38. IVF laboratorij V,
39. Transfuzija – I,
40. Transfuzija – II,
41. Transfuzija – III,
42. Transfuzija – IV,
43. Transfuzija – V,
44. Transfuzija - VI.
7. Razpisana vrednost: reagenti in kemikalije 213,505.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: trinajst.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 94, z dne
19. 11. 1999.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1/00
Ob-19747
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
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jalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo “Farmacevtske surovine, enteralna prehrana,
čaji in otroška hrana” se po razpisanih skupinah prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za skupino 1,
2. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, za skupino 1,
3. Naris d.o.o., Vojkova 23, 6230
Portorož, za skupino 1,
4. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor, za skupino 2,
5. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za skupino 2,
6. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za skupino 2.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “farmacevtske surovine, enteralna prehrana, čaji in otroška hrana”
1. Farmacevtske surovine,
2. Enteralna prehrana, čaji in otroška
hrana.
7. Razpisana vrednost: farmacevtske surovine, enteralna prehrana, čaji in otroška
hrana 30,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: šest.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 69-70, z
dne 27. 8. 1999, pod št. Ob-11550 in popravek Ur. l. RS, št. 76, z dne 17. 9. 1999,
pod št. Ob-11799.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 9/00
Ob-19748
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
“Medicinski potrošni material in pripomočki” se po razpisanih skupinah prizna, za obdobje od pravnomočnosti sklepa št.
9-ZPM/2/99, z dne 29. 12. 1999, do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:

1. Cardio Trade d.o.o., Peričeva 19,
1000 Ljubljana, za skupine 83, 84, 87 in 88,
2. Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana, za skupine 21, 38,
50 in 88,
3. MM Surgical d.o.o., Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, za skupino 71,
4. PRI-MA d.o.o., Igriška 2, 1000
Ljubljana, za skupino 73,
5. Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, za skupino 46,
6. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za skupine 16, 35, 36, 47, 59,
74 in 82,
7. Laboratorijska tehnika Burnik
d.o.o., Skaručna 14/a, 1217 Vodice, za
skupino 17,
8. Medias International d.o.o., Resljeva 30, 1124 Ljubljana, za skupino 2,
9. Thomy Frey East d.o.o., Bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana, za skupine
11, 30, 39 in 59,
10. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana, za skupine 13, 35 in 59,
11. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana, za skupine 6, 7,
19, 35, 44, 49, 57 in 58,
12. Johnson & Johnson S.E., Trnovski pristan 14, 1000 Ljubljana, za skupine
3,18, 23 in 49,
13. Helpy d.o.o., Dobrave 7a, 1236
Trzin, za skupino 82,
14. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za skupine 1, 3, 4, 5, 6,
12, 16,17, 18,19, 24, 27, 28, 32, 33, 35,
41, 42, 43, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 61,
62, 64, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 93
in 94,
15. Apollonia d.o.o., Zaloška c. 155,
1000 Ljubljana, za skupine 18, 28, 40
in 74,
16. Hibiskus d.o.o., Puhova 10,
1000 Ljubljana, za skupine 1, 3, 6,16,18,
29, 35, 62, 69, 74, 78, 81 in 82,
17. Star 2000 d.o.o., Ul. Ivana
Regenta 16, 6310 Izola, za skupine 18,
46 in 49,
18. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo
49, 1125 Ljubljana, za skupine 7, 30, 58
in 68,
19. Alpos Meding d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, za skupine
10, 29, 34, 60, 73, 77, 80, 83, 84, 85,
87 in 90,
20. Modni salon Zdenka s.p., Krajnc
Zdenka, Rogoza na polju 10/c, 2204 Miklavž, za skupino 18,
21. J.S. Evro Medical Company
d.o.o., Cesta XIV. divizije 36, 2000 Maribor, za skupine 60, 67, 71, 74, 75 in 90,
22. PFM-s d.o.o., Kolodvorska 4,
4000 Kranj, za skupine 24, 63, 74, 81 in 82,
23. Valencia Stoma Medical d.o.o.,
Župančičeva 10, 1000 Ljubljana, za skupino 81,
24. Mollier d.o.o., Kidičeva 3, 3000
Celje, za skupine 18, 29, 34, 35, 61, 67,
69, 71, 75, 77, 87 in 90,
25. JZZ Mariborske lekarne, OE Farmadent, Zagrebška 91, 2000 Maribor, za
skupine 6,16, 24, 27, 28, 32, 41, 48, 54,
62, 63, 74, 81, 82 in 94,
26. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana, za skupine 2,16,
21, 24, 45, 49 in 74,
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27. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana, za skupine 9,14,16,
28, 29, 31, 35, 37, 41, 44, 51, 58, 59
in 68,
28. Medine k.d., Erjavčeva 30, 3000
Celje, za skupine 7, 56, 58 in 68,
29. Interpart d.o.o., Idrijska 22, 1111
Ljubljana, za skupine 6, 27, 28, 32 in 94,
30. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za skupine 10, 12, 35, 52,
69 in 74,
31. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, za skupine 1, 3, 5,
6, 10,17,18,19, 28, 33, 35, 36, 40, 41,
44, 49, 50, 58, 59, 62, 63, 73, 78, 81,
83, 84, 87, 88, 93 in 94,
32. Amsel, medicinska tehnika d.o.o.,
Na tratah 4, 2250 Ptuj, za skupino 48.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “medicinski potrošni material in pripomočki”
1. Termometri in irigatorji,
2. Laborat. potr. mat. za ivf laboratorij,
3. Kanile intravenozne,
4. Potr. mat. za respiratorno terapijo,
5. Razkuževalniki,
6. Brizgalke,
7. Kanile za kardiokirurgijo,
8. Potr. mat. za maksilofacialno kirurgijo,
9. Infuzorji enodnevni, večdnevni,
10. Pribor za aspirac. in avtotransfuzijo za ap. “Haemonetics“,
11. Pribor za mikrofertilizacijo,
12. Epruvete in puhalke pvc,
13. Igle za biopsijo,
14. Potr. mat. za kardiokirurgijo,
15. Potr. mat. za lab. preiskave,
16. Katetri urinski pvc,
17. Pribor za urinske in krvne preiskave,
18. Kape in prevl. za čevlje za 1x up,
19. Potr. mat. za vakuumski odvzem
krvi,
20. Potr. mat. za laborat. anal. “Shimatsu“,
21. Cevi drenaž-silikon., silkolateks,
22. Lab. mat. za histopatološki laboratorij,
23. Dreni, drenaže silikonski,
24. Dreni abdom., redon, rediv., aspirac., seti,
25. Dreni ploščati silikonski za abdom. kirurg.,
26. Svedri pnevmatski za nevorkir. vrtalko “Midax Rex“,
27. Katetri torak., sonde silikon. in
pribor,
28. Katetri, sonde pvc,
29. Katet. hepariz. za kardiokirurgijo,
30. Pribor za nevrokirurško drenažo,
31. Potrošni material za aparat “Haemocell“,
32. Pripomočki za torak. drenažo,
33. Potr. material za intenzivno respirat. terap.,
34. Sistemi za infuzijske črpalke
“Ivac“ in “Abbot“,
35. Sistemi za infuzijo,
36. Sistemi za hranjenje,
37. Pot. mat. za ap za merj. znoja –
Wescor,
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38. Katetri urinski silikonski, silkolateks – I,
39. Katetri ureteralni,
40. Katetri urinski, silikonski, silkolateks – II,
41. Tubusi “Gudel“,
42. Tubusi s spužvastim kafom,
43. Epruvete namenske za laborator.
preiskave,
44. Tubusi endobronhialni, endotrahealni,
45. Potrošni material za spirometrijo,
46. Potrošni material za ortopedske
operacije,
47. Igle punkc., pretočne,
48. Kanile trahealne kovinske,
49. Maske kirurške,
50. Kanile traheostomske,
51. Kanile traheostomske in tubusi
bypas,
52. Stekleni in pvc material,
53. Laborat. potr. material – splošni,
54. Prevleke pvc za medicinske aparate,
55. Laboratorijski potr. material za ap
“Bohering“, “Hitachi“,
56. Kanile venozne za kardiokirurgijo,
57. Potr. mat. monitoring – kardiokirurgija,
58. Oksigenatorji z linijami,
59. Igle spinalne specifične “Pajunk“,
60. Ročniki in elektrode za elektrokir.
nož “Erbe“, “Bowa“,
61. Potrošni material za vrtalko “Aesculap“,
62. Igle, seti za punkcijo, lancete,
63. Rezila za očesno kirurgijo,
64. Listi za kirurške žage,
65. Nevromonitoring, opornic. za več.
uporabo, svedri,
66. Svedri otološki,
67. Svedri za ortopedske operacije,
68. Kanile perfuzijske – kardiokirurgija,
69. Material za sterilizacijo – papirni,
70. Elektrode za laborat. aparat
“Olympus“,
71. Elektrode, ročniki za el. nož “Velpy Lab“,
72. Svedri za vrtalko “Syntes“,
73. Kontejneri za odpad. ostre predmete,
74. Skalpeli in rezila za 1x up,
75. Svedri in trepani za vrtalko “S&N“,
76. Ovratnice, opornice,
77. Potr. mat. za aparate “Draeger“,
78. Lončki pvc, luske zaščitne in brivniki z dvostr. rez.,
79. Potrošni material za fizikalno terapijo,
80. Potrošni material za mlekovlečke
“Ievt“,
81. Potr. mat. za oskrbo stom,
82. Vrečke urinske in vrečke za žolčno dren.,
83. Elektrode za EKG diagnostiko,
84. Papirji registrirni za EEG, EKG in
CTG,
85. Elektrode za fizikal. terapijo,
86. Elektrode in pribor za EEG in
EMG,
87. Elektrode in pribor za EKG ap
“Hellige“,
88. Elektrode in pribor za EKG aparat “HP“,
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89. Elektrode in pribor za laborat.
preisk.,
90. Elektrode in pribor za elekt. kir.
nož “Bercholdt“,
91. Elektrode in pribor za ap “Airschied“,
92. Elektrode in pribor za ap “3M“ in
“Storz“,
93. Trakovi za označevanje,
94. Igle za spinalno punkcijo.
7. Razpisana vrednost: medicinski potrošni material in pripomočki 413,260.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dvaintrideset.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 90, z dne
5. 11. 1999, pod št. Ob-14389.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 10/00
Ob-19749
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost artikla.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo “Dializni material” se prizna, za obdobje od pravnomočnosti sklepa št. 10-ZPM/2/99, z dne
7. 1. 2000, do 31. 12. 2000, naslednjim
ponudnikom:
1. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana, za šifre artiklov
383708, 327875, 322601, 424609,
420662, 424960, 214841, 497509,
497517, 405353, 384801, 402532,
259900 in 477184,
2. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana, za šifre artiklov 383708, 327875,
322601, 424609, 420662, 424960,
214841, 497509, 405353, 384801,
402532 in 259900,
3. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za šifre artiklov 383708, 327875,
322601, 424609, 420662, 424960,
214841, 497509, 497517, 405353,
384801, 402532, 259900 in 477184,
4. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana, za šifre artiklov 383708,
424960, 214841, 384801, 402532 in
259900,
5. Lek d.d., Enota Diagnostika, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, za šifre artiklov 383708, 327875, 322601, 424609,
420662, 424960, 214841, 497509,
497517, 384801, 402532 in 259900,
6. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana, za šifro artikla 477184.

6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “dializni material”.
7. Razpisana vrednost: dializni material
76,090.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: sedem.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost artikla.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 94, z dne
19. 11. 1999, pod št. Ob-15232.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 13/00
Ob-19750
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 5. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in najnižja končna vrednost skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo “Implantati” se po razpisanih skupinah prizna,
za obdobje od pravnomočnosti sklepa št.
13-ZPM/2/00, z dne 5. 1. 2000, do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Thomy Frey East d.o.o., Ul. Bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana, za skupine
15,16, 25 in 26,
2. Angiomedic d.o.o., Partizanska c.
109, 6210 Sežana, za skupine 20, 23, 24
in 25,
3. Star 2000 d.o.o., Ul. Ivana Regenta 16, 6310 Izola, za skupino 6,
4. Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana, za skupino 18,
5. Kemofarmacija d.d., Cesta na
Brdo 100, 1001 Ljubljana, za skupini 12
in 13,
6. Metalka
Zastopstva
Media
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,
za skupino 7,
7. Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, za skupine 1, 20, 21, 22 in 23,
8. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 Ljubljana, za skupine 1,
4, 8, 20, 21, 23 in 25,
9. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana, za skupine 2, 3, 7, 9,
16,17,18,19, 25 in 26,
10. J.S. Evro Medical Company
d.o.o., Cesta XIV. divizije 36, 2000 Maribor, za skupine 1, 4, 8, 9, 10 in 14,
11. Mollier d.o.o., Kidričeva 3, 3000
Celje, za skupine 17,18 in 19,
12. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor, za skupino 13,
13. Medine d.d., Erjavčeva 30, 3000
Celje, za skupine 15, 16 in 18,
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14. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo
49, 1125 Ljubljana, za skupine 15,16, 20,
21, 22, 23, 24 in 25.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “implantati”
1. Proteze kolčne I,
2. Proteze kolčne II,
3. Proteze kolčne III,
4. Proteze kolčne IV,
5. Proteze kolčne V,
6. Proteze kolčne VI,
7. Proteze kolčneVII,
8. Proteze kolenske I,
9. Proteze kolenske II,
10. Proteze ramenske,
11. Proteze kompletne,
12. Leče intraokularne I,
13. Leče intraokularne II,
14. Proteze ušesne,
15. Obročki za srčne zaklopke,
16. Srčne zaklopke,
17. Proteze žilne I,
18. Proteze žilne II,
19. Proteze žilne III,
20. Stenti coronarni I,
21. Stenti coronarni II,
22. Stenti coronarni III,
23. Stenti coronarni IV,
24. Stenti coronarni V,
25. Stenti femoralni,
26. Stenti ureteralni,
27. Proteze žolčne.
7. Razpisana
vrednost:
implantati
207,270.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: petnajst.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 90, z dne
5. 11. 1999, pod št. Ob-14411.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 12/00
Ob-19751
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost artikla.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo “Srčni stimulatorji in defibrilatorji s priborom” se
prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Salus d.d., Mašera-Spasićeva 10,
1000 Ljubljana,
2. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
3. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,

4. Thomy Frey East d.o.o., Ul. Bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: “srčni stimulatorji in defibrilatorji s priborom”
7. Razpisana vrednost: srčni stimulatorji
in defibrilatorji s priborom 176,370.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost,
za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi
predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost skupine.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 69-70, z
dne 27. 8. 1999, pod št. Ob-10554 in popravek Ur. l. RS, št. 76, z dne 17. 9. 1999,
pod št. Ob-11804.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51/99
Ob-19757
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: Živila in material za prehrano, se za posamezne
skupine prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Pomurka trženje, d.o.o., Parmova 45,
1000 Ljubljana, za skupini: meso in drobovina; mesni izdelki,
2. Brumec Ručigoj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka-Mengeš, za skupino: ribe in
mehkužci,
3. Delmar, d.d., Dantejeva 2, 6310 Izola, za skupini: ribe in mehkužci, zelenjava in
sadje zamrznjeno,
4. Bistriške mesnine, d.d., Zadružna ul.
4, 2310 Slov. Bistrica, za skupini: meso in
drobovina; mesni izdelki,
5. MIR, d.d., Preloge 25, Zgornja Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, za skupini: meso in drobovina; mesni izdelki,
6. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica, za skupine: zelenjava sveža in
kisana; sadje domače; agrumi, tropsko in
lupinasto sadje,
7. Intes mlin in testenine, d.d, Meljska
19, 2000 Maribor, za skupino: moke, zdrobi in testenine,
8. Povrtnina, d.d., Tržaška 33, 2000 Maribor, za skupine: zelenjava sveža in kisana,
sadje domače; agrumi, tropsko in lupinasto
sadje,
9. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj, za skupino: meso perutnine,
kuncev in perutninski izdelki,
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10. Žito pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, za skupine: moke, zdrobi in testenine; kruh, kruhovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki;
zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno krompirjevi
izdelki,
11. Košaki TMI, d.d., Obreško nabrežje
1, 2000 Maribor, za skupini: meso in drobovina; mesni izdelki,
12. Mercator SVS, d.d., Rogozniška 8,
2250 Ptuj, za skupine: ribe in mehkužci;
olja in maščobni proizvodi; moke, zdrobi in
testenine; zamrznjeni cmoki, svaljki in žitno
krompirjevi izdelki; zelenjava in sadje zamrznjeno, drugi dietetski in posebni izdelki,
splošno prehrambeno blago,
13. Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota, za skupine: zelenjava sveža in kisana, sadje domače; agrumi, tropsko in lupinasto sadje,
14. Celjske mesnine, d.d., Cesta na Trnovlje 17, 3000 Celje, za skupini: meso in
drobovina, mesni izdelki,
15. Kmetijska zadruga Ptuj, Miklošičeva
12, 2250 Ptuj, za skupino: zelenjava sveža
in kisana,
16. Ptujske pekarne in slaščičarne, d.d.,
Rogoška 2, 2250 Ptuj, za skupino: kruh,
pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
17. Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaška
33, 2000 Maribor, za skupino: splošno prehrambeno blago,
18. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, za skupino: mleko in mlečni izdelki,
19. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250
Ptuj, za skupine: ribe in mehkužci; olja in
maščobni proizvodi; moke, zdrobi in testenine; dietetski izdelki za celiakijo in fenilketonurijo; splošno prehrambeno blago,
20. Kruh pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, za skupini: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki;
zamrznjeni cmoki, svaljki in žitno krompirjevi izdelki,
21. Era Velenje, d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje, za skupine: olja in maščobni
proizvodi; moke, zdrobi in testenine; dietetski izdelki za celiakijo in fenilketonurijo; splošno prehrambeno blago,
22. Api Trade, d.o.o., Mlajtinci 37/a,
9226 Moravske Toplice, za skupino: zelenjava in sadje zamrznjeno,
23. Kmetijska zadruga Hoče z.o.o., Glaserjev trg 2, 2311 Hoče, za skupini: zelenjava sveža in kisana; sadje domače,
24. Mariborska mlekarna d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor, za skupine: mleko in
mlečni izdelki; zamrznjeni cmoki, svaljki in
žitno krompirjevi izdelki; zelenjava in sadje
zamrznjeno.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
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9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki,
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno
krompirjevi izdelki,
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho
in ostalo sadje,
15. dietetski in posebni izdelki za celiakijo in fenilketonurijo,
16. drugi dietetski in posebni izdelki,
17. splošno prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki:
60,280.000 SIT,
2. meso in drobovina: 70,510.000
SIT,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki: 21,310.000 SIT,
4. mesni izdelki: 34,470.000 SIT,
5. ribe in mehkužci: 5,460.000 SIT,
7. olja in maščobni proizvodi:
13,200.000 SIT,
8. moke,
zdrobi,
testenine:
8,800.000 SIT,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki: 26,333.000 SIT,
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno
krompirjevi izdelki: 2,620.000 SIT,
11. zelenjava sveža in naravno kisana: 25,550.000 SIT,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno:
11,010.000 SIT,
13. sadje domače: 12,780.000 SIT,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho
in ostalo sadje: 4,360.000 SIT,
15. dietetski in posebni izdelki za celiakijo in fenilketonurijo: 220.000 SIT,
16. drugi dietetski in posebni izdelki:
480.000 SIT,
17. splošno prehrambeno blago:
58,190.000 SIT.
Živila in material za prehrano – skupaj: 355,570.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10.
11. Morebitne druge pomebnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik
bo vse ponudnike, ki jim je priznal sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k
dostavi predračunov, za prvo obdobje pa
veljajo cene iz ponudbe.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna skupine.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 69-70 z dne 27. 1.
1999, pod številko Ob-10548.
Popravki in dopolnitve so bile objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 17. 9.
1999, pod številko Ob-11777.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-2/99
Ob-19758
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
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3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: Meso perutnine, kuncev in perutninski
izdelki se prizna, za obdobje od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Jata, d.d., Hladilniška 34, 1000
Ljubljana,
2. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: meso perutnine, kuncev
in perutninski izdelki.
7. Pogodbena vrednost: 21,310.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo oba ponudnika, ki jima je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 96 z dne 26. 11.
1999, pod številko Ob-16009.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 52/99
Ob-19759
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost izdelka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: Izdelki iz tekstila se za razpisane skupine prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Astra, d.d., Staničeva 41, 1000
Ljubljana, za skupine: delovna oblačila; delovna obutev in delovna zaščita in šivalni
material;
2. Modni salon Zdenka, s.p., Na polju 10/c, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
za skupino: operacijski program;
3. Mika, d.o.o., Kolodvorska 3, 4000
Kranj, za skupine: bolniški program; kuhinjski program in otroški program;
4. Timo, d.o.o., Vipavska 4i, 2000
Maribor, za skupini: kuhinjski program in
operacijski program;
5. Lakoše Albina, s.p., Zrinjskega 25,
2000 Maribor, za skupini: kuhinjski program
in otroški program;
6. Prevent, d.d., Gozdarska 38, 2382
Mislinja, za skupino: delovna oblačila;
7. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za skupine: bolniški program; posteljni program; delovna oblačila;

operacijski program; kuhinjski program;
otroški program; tekstil in tekstilni izdelki;
delovna obutev in delovna zaščita; galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki;
8. Nitka, s.p., Ana Špat, Jamova 2b,
3000 Celje, za skupine: bolniški program;
posteljni program; delovna oblačila; operacijski program; kuhinjski program; otroški
program; tekstil in tekstilni izdelki.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki iz tekstila:
1. bolniški program,
2. posteljni program,
3. delovna oblačila,
4. operacijski program,
5. kuhinjski program,
6. otroški program,
7. tekstil in tekstilni izdelki,
8. delovna obutev in delovna zaščita,
9. šivalni material,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki.
7. Pogodbena vrednost:
1. bolniški program: 32,570.000 SIT,
2. posteljni program: 22,820.000
SIT,
3. delovna oblačila: 20,080.000 SIT,
4. operacijski program: 25,660.000
SIT,
5. kuhinjski program: 1,460.000 SIT,
6. otroški program: 9,400.000 SIT,
7. tekstil
in
tekstilni
izdelki:
4,330.000 SIT,
8. delovna obutev in delovna zaščita:
2,020.000 SIT,
9. šivalni material: 1,140.000 SIT,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki: 1,340.000 SIT.
Izdelki iz tekstila – skupaj:
120,820.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost izdelka.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 76 z dne 17. 9.
1999, pod številko Ob-11722.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 54/99
Ob-19760
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: Pralna in čistilna sredstva se za razpisa-
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ne skupine prizna, za obdobje od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Sij, d.o.o., Lobodova 9, 1230
Domžale, za skupine: čistilna sredstva za
dozatorje; čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji; ostala čistilna sredstva;
2. Astra, d.d., Staničeva 41, 1000
Ljubljana, za skupine: pralna sredstva; čistilna sredstva za čiščenje v kuhinjah; ostala
čistilna sredstva;
3. Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana, za skupine: pralna sredstva; čistilna sredstva za čiščenje v kuhinjah; ostala
čistilna sredstva;
4. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000
Ljubljana, za skupine: pralna sredstva; čistilna sredstva za čiščenje v kuhinjah; ostala
čistilna sredstva;
5. Henkel Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, za skupine: pralna
sredstva; čistilna sredstva za čiščenje v kuhinjah; ostala čistilna sredstva;
6. Ivec, d.o.o., Heroja Šaranoviča 38,
2000 Maribor, za skupine: čistilna sredstva
za čiščenje v kuhinjah; ostala čistilna sredstva;
7. Diverseylever, d.o.o., Linhartova 5,
2000 Maribor, za skupine: čistilna sredstva
za dozatorje; čistilna sredstva za čiščenje v
kuhinjah; ostala čistilna sredstva;
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva:
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva za dozatorje,
3. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinjah,
4. ostala čistilna sredstva.
7. Pogodbena vrednost:
1. pralna sredstva: 19,050.000 SIT,
2. čistilna sredstva za dozatorje:
6,330.000 SIT,
3. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinjah: 6,500,000 SIT,
4. ostala čistilna sredstva: 8,880.000
SIT.
Pralna in čistilna sredstva skupaj:
39,880.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vsem ponudnikom, ki jim je priznal sposobnost, za drugo in tretje obdobje
pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 76 z dne 17. 9.
1999, pod številko Ob-11721.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 55/99
Ob-19761
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev (18. člen ZJN).

3. Datum izbire: 16. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterij in najnižja končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
dobave blaga: Plini, za obdobje od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000, naslednjemu ponudniku kot najugodnejšemu: Messer Slovenija, d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: plini.
7. Pogodbena vrednost: 14,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,600.459 SIT, 11,376.061 SIT.
11., 12.
13.
Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999, pod številko Ob-12966.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 56/99
Ob-19762
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: Premog se prizna, za obdobje od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000, naslednjima ponudnikoma:
1. Horizont, d.o.o., Vodovodna 30 c,
2000 Maribor,
2. Dom Smreka Maribor, d.d., Valvazorjeva 12/a, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: premog.
7. Pogodbena vrednost: 14,210.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo oba ponudnika, ki jima je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu
najnižja končna vrednost predračuna.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 81-82 z dne 8. 10.
1999, pod številko Ob-12962.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 57/99
Ob-19763
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 31. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje:
1. kurilno olje srednje – mazut,
2. olje gospodinjsko ekstra lahko.
7. Pogodbena vrednost:
1. krilno olje srednje – mazut:
100,020.000 SIT,
2. olje gospodinjsko ekstra lahko:
8,460.000 SIT.
Kurilno olje – skupaj: 108,480.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: prvotni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
81-82 z dne 8. 10. 1999, pod številko
Ob-12963. Na podlagi tega razpisa je naročniku bila predložena samo ponudba ponudnika Petrol, d.d. Naročnik je zato sprejel odločitev, da javni razpis ponovi pod enakimi pogoji
kot prvotni razpis. Na podlagi ponovljenega
razpisa je bila naročniku ponovno predložena
samo ponudba ponudnika Petrol, d.d., ki je
bila ocenjena kot popolna in ustrezna, zato je
v skladu s tretjim odstavkom 31. člena in četrtim odstavkom 41. člena ZJN, oddal javno
naročilo navedenemu ponudniku.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 96 z dne 26. 11.
1999, pod številko Ob-16007.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 58/99
Ob-19764
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: Režijski material se za razpisane skupine prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Paloma, d.o.o., Sladki vrh 1, 2214
Sladki vrh, za skupino: papirna konfekcija;
2. Astra tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana, za skupini: papirna konfekcija; ostali režijski material;
3. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana, za skupino:
papirna konfekcija;
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4. MBS, d.o.o., Piran, Razgled 31,
6330 Piran, za skupino: papirna konfekcija;
5. Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana, za skupino: papirna konfekcija;
6. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000
Ljubljana, za skupine: papirna konfekcija;
ostali režijski material; vrečke polietilen;
7. Europap, d.o.o., Cesta na Šmartno 5, 1000 Ljubljana, za skupino: papirna
konfekcija;
8. Ivec, d.o.o., Heroja Šaranoviča 38,
2000 Maribor, za skupini: papirna konfekcija; vrečke polietilen;
9. Založba obzorja Maribor, d.d., Partizanska 3-5, 2000 Maribor, za skupini: papirna konfekcija; vreče polietilen;
10. Državna založba Slovenije, d.d.,
Mali trg 6, 1000 Ljubljana, za skupini: papirna konfekcija; vreče polietilen;
11. Biderand, d.o.o., Grič 1/7, 1310
Ribnica, za skupino: vreče polietilen.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: režijski material:
1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. vreče polietilen.
7. Pogodbena vrednost:
1. papirna konfekcija: 25,000.000
SIT,
2. ostali režijski material: 15,080.000
SIT,
3. vreče polietilen: 2,550.000 SIT.
Režijski
material
–
skupaj:
42,630.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznana
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna skupine.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 76 z dne 17. 9.
1999, pod številko Ob-11720.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 59/99
Ob-19765
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in končna vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: Pisarniški material se za razpisane skupine prizna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:
1. Rema, d.o.o., Ptujska 74/a, 2327
Rače, za skupino: tiskovine posebne z logotipom;
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2. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana, za skupini:
tiskovine posebne z logotipom; pisarniški
material in obrazci razni;
3. Cetis, d.d., Čopova 24, 3000 Celje, za skupini: tiskovine razne in tiskovine
posebne z logotipom;
4. Mladinska knjiga trgovina, d.d.,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana, za skupine:
tiskovine razne; tiskovine posebne z logotipom; pisarniški material in obrazci razni;
5. Tiskarna Stojan Babič, s.p., Log
38, 2345 Bistrica ob Dravi, za skupino:
tiskovine razne;
6. Bodočnost, d.d., Dalmatinska 1,
2000 Maribor, za skupino: tiskovine razne;
7. Založba obzorja Maribor, d.d., Partizanska 3-5, 2000 Maribor, za skupino:
pisarniški material in obrazci razni;
8. Državna založba Slovenije, d.d.,
Mali trg 6, 1000 Ljubljana, za skupine: tiskovine razne; tiskovine posebne z logotipom; pisarniški material in obrazci razni.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material:
1. tiskovine razne,
2. tiskovine posebne z logotipom,
3. pisarniški material in obrazci posebni.
7. Pogodbena vrednost:
1. tiskovine razne: 15,260.000 SIT,
2. tiskovine posebne z logotipom:
10,700.000 SIT,
3. pisarniški material in obrazci posebni: 25,130.000 SIT.
Pisarniški material skupaj: 51,090.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vsem ponudnikom, ki jim je priznal sposobnost, za drugo in tretje obdobje
pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
končna vrednost predračuna skupine.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 81-82 z dne 8. 10.
1999, pod številko Ob-12964.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 60/99
Ob-19766
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: Splošno drobni inventar se za razpisane skupine prizna, za obdobje od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000, naslednjim ponudnikom:

1. Merkur trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, za skupine:
električno in ročno orodje-D.I., ostali splošno drobni inventar; kuhinjska posoda-D.I. in
kuhinjski inventar za tabletni sistem;
2. Astra tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana, za skupine: kuhinjska posoda-D.I., ostali splošno drobni
inventar in kuhinjski inventar za tabletni sistem;
3. Avtoservisna oprema, d.o.o., Ipavčeva 21, 3000 Celje, za skupini: električno
in ročno orodje; ostali splošno drobni inventar;
4. Metalka zastopstvo Senkanar,
d.o.o., Partizanska 15, 2000 Maribor, za
skupine: kuhinjska posoda-D.I.; ostali splošno drobni inventar in kuhinjski inventar za
tabletni sistem;
5. Euronova, d.o.o., Brnčičeva 13,
1000 Ljubljana, za skupini: kuhinjska posoda –D.I. in ostali splošno drobni inventar;
6. Metalka trgovina, d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, za skupini: kuhinjska
posoda-D.I. in ostali splošni drobni inventar.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: splošno drobni inventar:
1. električno in ročno orodje – D. I.,
2. ostali splošno drobni inventar,
3. kuhinjska posoda– D. I.,
4. kuhinjski inventar za tabletni sistem.
7. Pogodbena vrednost:
1. Električno in ročno orodje – D. I.:
3,000.000 SIT,
2. ostali splošno drobni inventar:
1,540.000 SIT,
3. kuhinjska posoda – D. I.:
10,000.000 SIT,
4. kuhinjski inventar za tabletni sistem:
7,000.000 SIT.
Splošno drobni inventar – skupaj:
21,540.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna skupine.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 77-78 z dne 24. 9.
1999, pod številko Ob-12157.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 311-1/00-3224
Ob-19769
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska
50, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudnik za dobavo utekočinjenega
plina za lokacijo Zavoda za prestajanje kaz-
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ni zapora Ig pri Ljubljani (propan-butan) je
ob upoštevanju tehnične ustreznosti ponudil najugodnejšo ceno,
– ponudnik za dobavo utekočinjenega
plina za lokacijo Zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor, odprti oddl. Rogoza (propan) je ob upoštevanju tehnične ustreznosti
ponudil najugodnejšo ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za nakup utekočinjenega plina (propan-butan) za lokacijo Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani, ponudnik
Europlin, d.o.o., Opekarna 28a, 1420 Trbovlje,
– za nakup utekočinjenega plina (propan) za lokacijo Zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor, odprti oddl. Rogoza, ponudnik Butan plin Ljubljana, d.d., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
– za utekočinjen plin (propan-butan) Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani,
– za utekočinjen plin (propan) Zavod za
prestajanje kazni zapora Maribor, odprti
oddl. Rogoza.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– utekočinjen plin (propan-butan)
67.000 litrov,
– utekočinjen plin (propan) 100.000
litrov.
7. Pogodbena vrednost:
– za utekočinjen plin (propan-butan)
67.000 litrov, vrednost 3,745.715,40 SIT,
– za utekočinjen plin (propan) 100.000
litrov, vrednost 5,937.505 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalci
ne nastopajo.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za utekočinjen plin (propan-butan)
67.000
litrov:
3,829.431,90
SIT,
3,745.715,40 SIT,
– za utekočinjen plin (propan) 100.000
litrov: 6,366.500 SIT, 5,937.505 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 izveden.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999,
Ob-17802.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Ljubljana
Ob-19770
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 3. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
morebitne druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7, Koper.
6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko.
7. Pogodbena vrednost z vključenim
DDV: 63.499 SIT/l in sodelovanje pri najemu cisterne v višini 41.847,50 SIT/mesec.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe z vključenim DDV:
– 63.499 SIT/l in sodelovanje pri plačilu
najemnine cisterne v višini 41.847,50
SIT/mesec,
– 62.873 SIT/l in sodelovanje pri plačilu najemnine cisterne v višini 5.000
SIT/mesec.
11., 12., 13.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 6/2000
Ob-19771
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja gostinska in turistična šola, Ul. Prekomorskih
brigad 7, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nižje cene, plačilni pogoji in merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. Merkator Degro, d.d.,
II. Klepac Zdenko, s.p.,
III. Agraria, z.o.o.,
IV. Ljubljanske mlekarne, d.d.,
V. Surf, d.o.o.,
VI. Petrol, d.d.
6. (a) Kraj dobave: Srednja gostinska in
turistična šola, Prekomorskih brigad 7, Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. špecerijska živila,
II. meso,
III. zelenjava in sadje,
IV. mlečni izdelki,
V. čistila,
VI. kurivo.
7. Pogodbena vrednost:
I. 13,000.000 SIT,
II. 16,000.000 SIT,
III. 5,000.000 SIT,
IV. 5,000.000 SIT,
V. 5,000.000 SIT,
VI. 5,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
I. 2 veljavni ponudbi,
II. 7 veljavnih ponudb,
III. 3 veljavne ponudbe,
IV. 5 veljavnih ponudb,
V. 5 veljavnih ponudb,
VI. 2 veljavni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 3,862.713,23 SIT, 3,191.790,80
SIT,
II. 17,667.251,40 SIT, 15,284.300
SIT,
III. 2,720.500 SIT, 1,425.900 SIT,
IV. 2,261.796,48 SIT, 1,715.355 SIT,
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V. 3,152.307,90 SIT, 2,610.989,90
SIT,
VI. 5,754.600 SIT, 5,670.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, št.
105/99.
Srednja gostinska in turistična šola
Izola
Št. 18
Ob-19776
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola bratov Polančičev, Maribor, Prešernova
19, faks 062/229-45-41.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 11. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost je bila priznana po
trem cenovno najugodnejšim ponudnikom v
vsaki podskupini, ki so izpolnjevali pogoje
za priznanje sposobnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: Mesarstvo
Šteinfelser Milan, Sl. Bistrica, Mesarstvo
Bračič Igor, Maribor, Mesarstvo Nikl Kristjan, Maribor,
2. perutninsko meso in izdelki: Mesarstvo Bračič Igor, Maribor, Mesarstvo Nikl
Kristjan, Maribor,
3. razni prehrambeni izdelki: Koloniale, d.d., Maribor, Petlja, d.o.o., Ptuj,
4. razni prehrambeni izdelki – ribe:
Mariborska mlekarna, d.d., Ljubljanske mlekarne, d.d., Koloniale, d.d., Maribor,
5. pekovski izdelki: Žito Ljubljana,
d.d., Vojko Šenveter-Hlebček, Pragersko,
Kruh pecivo, d.d., Maribor,
6. moka in testenine: Žito Ljubljana,
d.d., Mlinotest, d.d., Ajdovščina, Petlja,
d.o.o., Ptuj,
7. olja: Koloniale, d.d., Maribor, Petlja, d.o.o., Ptuj,
8. zmrznjena prehrana: Mariborska
mlekarna, d.d., Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Petlja, d.o.o., Ptuj,
9. mleko in mlečni izdelki: Mariborska mlekarna, d.d., Ljubljanske mlekarne,
d.d., Mlekarna Celeia,
10. sokovi in sirupi: Koloniale, d.d.,
Maribor, Petlja, d.o.o., Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. meso in mesni izdelki v vrednosti
4,500.000 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki v
vrednosti 1,000.000 SIT,
3. razni prehrambeni izdelki v vrednosti razna prehrana 3,500.000 SIT,
4. razni prehrambeni izdelki v vrednosti ribe 400.000 SIT,
5. pekovski izdelki v vrednosti
3,300.000 SIT,
6. moka in testenine v vrednosti
400.000 SIT,
7. razni prehrambeni izdelki – olja
v vrednosti 380.000 SIT,
8. razni prehrambeni izdelki –
zmrznjena prehrana v vrednosti 650.000
SIT,
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9. mleko in mlečni izdelki v vrednosti 3,000.000 SIT,
10. sokovi in sirupi v vrednosti
400.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: ponudnikom je
priznana sposobnost, pogodbene vrednosti
so okvirne.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. meso in mesni izdelki: 3,952.518
SIT, 3,623.200 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki:
1,553.525 SIT, 1,244.580 SIT,
3. razni
prehrambeni
izdelki:
3,000.720,20 SIT, 2,809.878 SIT,
4. ribe: 417.319 SIT, 370.335 SIT,
5. pekovski izdelki: 3,268.673,81
SIT, 2,775.864,34 SIT,
6. moka in testenine: 782.592 SIT,
479.187 SIT,
7. olja: 343.827 SIT, 299.579,10 SIT,
8. zamzrnjena prehrana: 997.693
SIT, 795.262,63 SIT,
9. mleko in mlečni izdelki:
3,561.284,44 SIT, 1,478.943 SIT,
10. sokovi in sirupi: 325.407 SIT,
296.176,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: priznanje sposobnosti po 50. členu ZJN.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 94 z dne 19. 11.
1999.
13.
Osnovna šola bratov Polančičev
Maribor
Št. 0048-308/05-99
Ob-19841
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 dobavo
prevoznih sredstev za potrebe MNZ.
3. Datum izbire: sklepi sprejeti dne
5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 13 veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb. Na javnem odpiranju
ponudb so bile zaradi nepopolnosti izločene
tri ponudbe. Naročnik je pri analizi podrobno
pregledal ostale ponudbe in iz nadaljnje analize izločil tiste, ki ne ustrezajo v celoti zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.
Naročnik je pri ocenjevanju posameznih ponujenih prevoznih sredstev upošteval vsa merila iz razpisne dokumentacije: ceno, ustreznost operativnim potrebam, servisiranje in dobava rezervnih delov, čas garancije, servisna
pokritost po regijah, dobavni rok, finančno
stanje ponudnika ter za posamezne sklope
izbral vozila ponudnikov, ki so za ta sklop
zbrali največje število točk, in sicer:
– za sklop 1 (belomodra patruljna osebna vozila, do 1600 ccm): Polo Variant 1.6
KN 55 kw ponudnika Porsche Slovenija,
d.o.o., ter Megane Berline RT 1.6/16V ponudnika Revoz, d.d.,
– za sklop 2 (belomodra patruljna vozila,
nad 1800 ccm): Renault Laguna Concorde
2.0/16V ponudnika Revoz, d.d.,
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– za sklop 3 (civilna patruljna osebna vozila do 1600 ccm): Renault Clio 1.6 5V
ponudnika Revoz, d.d., ter Škoda Felicia
LX 1.6 ponudnika Avtoimpex, d.o.o.,
– za sklop 4 (civilna patruljna osebna vozila od 1600-1800 ccm): Astra Young
1.6/16V 5V, Astra Young 1.6/16V 4 V ter
Astra Young 1.6/16V 5 V karavan, ponudnika Avtotehna Vis, d.o.o.,
– za sklop 5 (civilna patruljna osebna vozila od 1600-1800 ccm, pogon 4×4): Suzuki Baleno 1.6 GLX 4WD 5V karavan ponudnika Suzuki Odar, d.o.o., ter Golf 1.8 4Motion KN ponudnika Porsche Slovenija, d.o.o.,
– za sklop 6 (civilna patruljna osebna vozila od 1800-2000 ccm): Škoda Octavia
SLX 2.0 ponudnika Avtoimpex, d.o.o.,
– za sklop 7 (civilna patruljna osebna vozila nad 2000 ccm): Passat limuzina 2.8 V6
4Motion KN ponudnika Porsche Slovenija,
d.o.o.,
– za sklop 8 (kombi furgon 1+2): Fiat
Ducato 2.0 BZ 10 Furgon ponudnika Avto
Triglav, d.o.o.,
– za sklop 9 (kombinirano vozilo za prevoz oseb 8+1): Renault Master Combi CBL
1H1P1D2 ponudnika Revoz, d.d.,
– za sklop 10 (intervencijsko vozilo večje (5+4)): javni razpis za ta sklop ni uspel,
ker po pregledu ponudb naročniku nista
ostali popolni in ustrezni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov,
– za sklop 11 (intervencijsko vozilo manjše (4+2)): javni razpis za ta sklop ni uspel,
ker po pregledu ponudb naročniku nista
ostali popolni in ustrezni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov,
– za sklop 12 (terensko vozilo s policijsko opremo (modro) – petsedežno): Suzuki
Grand Vitara 2.5 V6 5V ponudnika Suzuki
Odar, d.o.o.,
– za sklop 13 (tovorni avto nosilnost
3500 kg): javni razpis za ta sklop ni uspel,
ker za ta sklop nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh ponudnikov,
– za sklop 14 (tovorno vozilo za prevoz
6 službenih konj): javni razpis za ta sklop ni
uspel, ker za ta sklop nista prispeli veljavni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov,
– za sklop 15 (priklopnika za prevoz službenih konj): javni razpis za ta sklop ni uspel,
ker za ta sklop nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh ponudnikov,
– za sklop 16 (specialna zaprta vozila za
prevoz službenih psov (3+3+6) do 2500
ccm): javni razpis za ta sklop ni uspel, ker
po pregledu ponudb naročniku nista ostali
popolni in ustrezni ponudbi vsaj dveh ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Porsche Slovenije, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana,
– Revoz, d.d., Belokranjska c. 4, 8000
Novo mesto,
– Avtoimpex, d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana,
– Avtotehna Vis, d.o.o., Celovška 228,
1000 Ljubljana,
– Suzuki Odar, d.o.o., Jana Huga 10,
1000 Ljubljana,
– Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 123,198.345 SIT z DDV s
Porsche Slovenija, d.o.o., ter 23,443.803
SIT z DDV z Revoz, d.d.,
– za sklop 2: 14,526.624 SIT z DDV,
– za sklop 3: 14,428.526 SIT z DDV z
Revoz, d.d., ter 6,612.835 SIT z DDV z
Avtoimpex, d.o.o.,
– za sklop 4: 62,726.649 SIT z DDV,
– za sklop 5: 12,828.000,08 SIT z DDV
s Suzuki Odar, d.o.o., ter 7,313.428,20
SIT z DDV s Porsche Slovenija, d.o.o.,
– za sklop 6: 5,521.212,24 SIT z DDV,
– za sklop 7: 4,852.668 SIT z DDV,
– za sklop 8: 3,075.000 SIT z DDV,
– za sklop 9: 17,659.124 SIT z DDV,
– za sklop 12: 4,995.000,01 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
– ponudnik Porsche Slovenija, d.o.o.,
nastopa s podizvajalci v vrednosti
10,940.698,73 SIT z DDV,
– ponudnik Revoz, d.d., nastopa s podizvajalci v vrednosti 546.704,06 SIT z DDV,
– ponudnik Avtoimpex, d.o.o., nastopa
s podizvajalci v vrednosti 919.815,04 SIT z
DDV,
– ponudnik Avtotehna Vis, d.o.o., nastopa s podizvajalci v vrednosti 7,840.831,12
SIT z DDV,
– ponudnika Suzuki Odar, d.o.o. in Avto Triglav, d.o.o., ne nastopata s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1 (belomodra patruljna osebna vozila, do 1600 ccm): 3,509.864 SIT z
DDV, 2,528.504 SIT z DDV,
– za sklop 2 (belomodra patruljna osebna vozila, nad 1800 ccm): 4,675.440 SIT z
DDV, 3,523.098 SIT z DDV,
– za sklop 3 (civilna patruljna osebna
vozila do 1600 ccm): 3,626.496 SIT z DDV,
1,653.208,84 SIT z DDV,
– za sklop 4 (civilna patruljna osebna
vozila od 1600-1800 ccm): 5,199.398 SIT
z DDV, 2,789.802 SIT z DDV,
– za sklop 5 (civilna patruljna osebna
vozila od 1600-1800 ccm, pogon 4×4):
4,535.050 SIT z DDV, 3,138.416 SIT z
DDV,
– za sklop 6 (civilna patruljna osebna
vozila od 1800-2000 ccm): 5,061.895 SIT
z DDV, 2,686.869,68 SIT z DDV,
– za sklop 7 (civilna patruljna osebna
vozila nad 2000 ccm): 7,691.299 SIT z
DDV, 4,852.668 SIT z DDV,
– za sklop 8 (kombi furgon 1+2):
3,976.293 SIT z DDV, 2,800.000 SIT z
DDV,
– za sklop 9 (kombinirano vozilo za prevoz oseb 8+1): 6,199.183 SIT z DDV,
4,414.781 SIT z DDV,
– za sklop 12 (terensko vozilo s policijsko opremo (modro) – petsedežno):
10,627.918 SIT z DDV, 4,995.000,01 SIT
z DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8799.
Ministrstvo za notranje zadeve
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999.
Zgornjesavinjski zdravstveni dom
Mozirje

Št. 305-035/99
Ob-19856
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, 8233
Mirna.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za dodelitev naročila blaga
po 43., 44. in 45. členu zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 14. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): merilo za ocenjevanje ponudb je najnižja končna skupna vrednost iz obrazca predračuna in na podlagi tega priznanje sposobnosti trem po vrstnem redu najugodnejšim
ponudnikom (to je z najnižjimi končnimi skupnimi vrednostmi iz ponudbenih predračunov)
za dobavo svežega sadja in sveže zelenjave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Sadje in zelenjava, Imperl Janez,
s.p., Drožanjska ulica 39, 8290 Sevnica,
2. KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto,
3. Emona blagovni center, d.d.,
Šmartinska c. 30, 1528 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sveže sadje in sveža zelenjava, po planu mesečnih potreb za leto
2000.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,906.267 SIT, 8,030.400 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999.
13.
Ministrstvo za pravosodje
Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni

Št. 0048-308/69-99
Ob-19891
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni delni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 5 veljavnih ponudb, na odpiranju ponudb je bila
zaradi nepopolnosti izločena ena ponudba.
Upoštevajoč vsa merila iz razpisne dokumentacije je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika, in sicer: Kocka, d.o.o.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kocka, d.o.o., Simona Blatnika 14, p.p. 20, Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: detektorji prisotnosti
CO2, 10 kompletov.
7. Pogodbena vrednost: 5,533.500 SIT,
z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajalci izbrani ponudnik ne nastopa.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,300.000,10 SIT z vključenim DDV,
5,533.500 SIT z vključenim DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999,
Ob-11717.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 21/13
Ob-19859
1. Naročnik, poštni naslov: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, Savinjska cesta 6, 3330 Mozirje, tel.
063/839-24-30, faks 063/834-055.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za nakup reševalnega
avtomobila.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo 10. 1. 2000, sklep o izbiri 13. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Medicop, medicinska oprema, d.o.o., Obrtna ul. 43, 9000 Murska
Sobota.
6. (a) Kraj dobave: Mozirje – reševalna
postaja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
11,300.036 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV): 11,614.500 SIT,
11,300.036 SIT.

Št. 075/99
Ob-19894
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi pravočasno vloženega zahtevka za revizijo postopka s strani
ponudnika ARET iz Italije, je bil postopek
oddaje javnega naročila za radijski reportažni avto in sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika dne 14. 1. 2000 razveljavljen.
Naročnik bo razpis ponovil.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ponudnik ni bil izbran.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: radijski reportažni avto –
1 kos.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,662.418 SIT, 52,841.452 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.
RTV Slovenija
Javni zavod
Št. 73/00
Ob-19895
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za nakup inkontinenčnega sanitetno-potrošnega materiala za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. strokovne zahteve 40%,
2. ponudbena cena 50%,
3. reference ponudnika 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Simps’s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
2. Salus, d.d., Ul. Mašera Spasićeva
10, Ljubljana,
3. Amsel, medicinska tehnika, d.o.o.,
Na tratah 4, Ptuj,
4. Helpy, d.o.o., Bobrave 7/a, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
3. plenice vložne – moške: 8.600 kom
– Simps’s, d.o.o.,
4. hlačne plenice za odrasle:
202.000 kom – Salus, d.d.,
5. hlačne plenice za otroke: 326.000
kom – Amsel medicinska tehnika, d.o.o.
6. mrežaste hlačke za pritrditev vložnih plenic: 84.000 kom – Helpy, d.o.o.,
7. podloga posteljna za enkratno
uporabo: 150.000 kom – Amsel medicinska tehnika, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost:
– Simps’s, d.o.o. – 629.558,36 SIT,
– Salus, d.d. – 24,326.784 SIT,
– Helpy, d.o.o. – 3,470.629,68 SIT,
– Amsel,
med.
tehnika
–
17,111.738,18 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 3.: 742.610 SIT, 580.500 SIT,
– skupina 4.: 24,326.784 SIT,
15,215.720 SIT,
– skupina 5.: 14,295.900 SIT,
8,982.840 SIT,
– skupina 6.: 13,036.464 SIT,
3,470.880 SIT,
– skupina
7.:
9,645.500
SIT,
6,015.500 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javno
naročilo je predvidevalo delne in kompletne
ponudbe.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bilo.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.
Klinični center Ljubljana
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Št. 31-2000
Ob-19897
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Interexport Ljubljana, d.o.o.,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZD Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski in rtg material za leto 2000.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
– laboratorijski material: 3 ponudbe,
– rtg material: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– laboratorijski material: 27,180.621,96
SIT, 11,930.082,83 SIT,
– rtg material: 1,980.700,20 SIT,
1,832.760 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999, Ob-16810.
Zdravstveni dom Krško
Št. 31-2000
Ob-19899
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana; Dentalia, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 197, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZD Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zobozdravstveni material
za leto 2000.
7. Pogodbena vrednost:
– Sanolabor, d.d.: 21,879.988,26 SIT,
– Dentalia, d.o.o.: 20,824.946,63 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 10. 12.
1999, Ob-16818.
Zdravstveni dom Krško
Št. 00890/00
Ob-19967
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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– Utrip, d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice,
– Dravska tiskarna, d.d., Pobreška c.
20, Maribor, Cetis Celje, d.d., Čopova 24,
3000 Celje,
– Adi Rebernik, d.o.o., Kneza Koclja 11,
Maribor, Bodočnost, d.d., Dalmatinska ul.
1, Maribor,
– Oniks, d.o.o., Cesta na Ostrožno
106, Celje, LaMil, d.o.o., Ljubljanska 67,
Kočevje.
6. (a) Kraj dobave: fco centralno skladišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivno po posameznih naročilnicah.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,506.600 SIT, 5,483.140 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999,
Ob-17723.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 13/99
Ob-20003
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 25. 1. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi št.
51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis št. B13/99 ni uspel,
ker je bila predložena samo ena ponudba.
5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža nadgradenj za komunalna vozila.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17217.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Št. 14/99
Ob-20004
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 18. 1. 2000 ob 12.30, v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji – cena,
plačilni pogoji, stroški servisiranja, preseganje osnovnih zahtev po moči in teži, garancijski rok, dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAG Intertrade, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kompaktorja.
7. Pogodbena vrednost: 58,078.935 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,911.070 SIT, 54,660.830 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999, Ob-17220.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.

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. 352-01-14/98
Ob-19780
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način za izbiro najugodnejšega izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 24. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval analitično-sumarni način ekonomskih, tehnično
tehnoloških, poslovnih in drugih meril, zlasti
pa je na izbiro vplivala raven celovitosti ponudbe, konkretna sposobnost ponudnika,
reference in kriterij najugodnejše ponudbene cene ter ustreznost kadrovske zasedbe
in dosedanje pozitivne izkušnje.
5. Ime in naslov izvajalca: GIP Stavbenik
Koper, d.d , Ul. 15, maja 16, Koper.
6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila so gradbena dela za gradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telefon, javna rasvetljava, NN
omrežje, ceste) v območju zazidalnega
načrta Kajuhova ulica–hudournik Morer
v CMI v Izoli.
7. Pogodbena vrednost: 143,410.402
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 37,102.706 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 184,638.930 SIT; 167,876.802 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14334.
Občina Izola
Ob-19781
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.
3. Datum izbire: 29. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 80%, reference 20%.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KRONA, d.o.o., Špeglova
2, 3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba podpornega
zidu na pokopališču Smlednik, v Smledniku, Občina Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 27,956.087 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,405.320,30 SIT, 25,413.074,75
SIT.
11., 12., 13.
Občina Medvode
Št. 0004/00
Ob-19900
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za injektiranje kavern in
izdelavo betonskih čepov na 6. obzorju jame Kotredež.
3. Datum izbire: 6. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena storitev – 6 točk (30%),
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo
opravljali razpisana dela s področja ponudbe oziroma predvidenih podizvajalcev – 4
točke (20%),
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke (15%),
– plačilni in ostali komercialni pogoji – 3
točke (15%),
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik – 2
točki (10%),
– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki
(10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RGD, d.d., Rudarska gradbena dejavnost, Trg revolucije 4b, 1420
Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: injektiranje kavern in
izdelava betonskih čepov na 6. obzorju
jame Kotredež.
7. Pogodbena vrednost: 65,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,359.750,46 SIT, 52,938.338,29
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: 1 ponudba nepopolna.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Ob-20013
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference ponudnika in podizva-

jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponudbena cena, finančna sposobnost, rok izvedbe in garancijski rok za vgrajene materiale
in izvedena dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ingrad VNG, d.d., Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela za izvedbo plinske
kotlovnice.
Kraj izvedbe: Štore.
7. Pogodbena
vrednost:
22,269.088,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,781.960 SIT, 19,984.630 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-20012
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference ponudnika in podizvajalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponudbena cena, finančna sposobnost, rok izvedbe in garancijski rok za vgrajene materiale,
vgrajeno opremo in izvedena dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Termotehnika, d.o.o., Novo
mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela za izvedbo plinske
kotlovnice za šolski kompleks.
Kraj izvedbe: Šmihel – Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
32,418.297,73 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
40,927.663,70 SIT, 31,398.918,38 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

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. 1/99
Ob-19752
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo storitev: Neurgentni prevoz bolnikov se prizna,
za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000,
naslednjima ponudnikoma:
1. Dava, d.o.o., Gasilska 3, 2352 Selnica,
2. Santra, d.o.o., Hrastje 6, 2341
Limbuš.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: neurgentni prevozi bolnikov.
7. Pogodbena vrednost: 6,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo oba ponudnika, ki jima je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna cena.
12. Datum in številka objave razpisa s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, če
je bil objavljen: Uradni list RS, št. 81-82 z
dne 8. 10. 1999, pod številko Ob-12965.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 2/99
Ob-19753
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
izvedbe storitev: Varovanje premoženja (fizično in tehnično varovanje premoženja), za
obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000,
naslednjemu ponudniku kot najugodnejšemu: Varnost Maribor, d.d, Ljubljanska 9,
2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varovanje premoženja (fizično in tehnično
varovanje premoženja).
7. Pogodbena vrednost: 33,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,137.920 SIT; 33,358.080 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
izbiro izvajalca brez omejitev, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 96 z dne 26. 11.
1999, pod številko Ob-16005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3/99
Ob-19754
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
za izvedbo storitev: Fotokopiranje in razmnoževanje, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 1999, naslednjemu ponudniku kot
najugodnejšemu: Kovač & Vibor, d.n.o., Čobečeva 10, 2311 Hoče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fotokopiranje in razmnoževanje.
7. Pogodbena vrednost: 11,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,496.850 SIT, 8,931.596 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
izbiro izvajalca brez omejitev, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 81-82 z dne 8. 10.
1999, pod številko Ob-12970.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 4/99
Ob-19755
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 31. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
storitev: Prevozne storitve, za obdobje od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000, naslednjemu
ponudniku kot najugodnejšemu: Globus,
d.o.o., Ptujska 22, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevozne storitve.
7. Pogodbena vrednost: 13,600.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,987.777,60 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: prvotni
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
81-82 z dne 8. 10. 1999, pod številko
Ob-12967. Na podlagi tega razpisa je naročniku bila predložena samo ena ponudba,
in sicer ponudba ponudnika Globus d.o.o.
Naročnik je s sklepom številka S-PREV-2/99
z dne 26. 11. 1999 sprejel sklep o ponovnem javnem razpisu. Naročniku je ponovno
bila predložena samo ponudba ponudnika
Globus, d.o.o., ki je bila ocenjena kot popolna in ustrezna, zato je naročnik v skladu s
tretjim odstavkom 34. člena in četrtim odstavkom 41. člena ZJN, oddal javno naročilo
navedenemu ponudniku.
12. Datum in številka objave razpisa za
izbiro izvajalca brez omejitev, če je bil ob-
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javljen: Uradni list RS, št. 96 z dne 26. 11.
1999, pod številko Ob-16006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 5/99
Ob-19756
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo storitev: Gradbena, obrtniška in inštalacijska
vzdrževalna dela, se za posamezne skupine
prizna, v obdobju od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000, naslednjim ponudnikom:
Skupina 1 – Slikopleskarstvo:
– Slikar, d.d., Prešernova 26/a, 2000
Maribor;
Skupina 2 – Zidarstvo:
– Zidarstvo Vocovnik Silvester, s.p., Lackova 17/a, 2000 Maribor,
– Zidarstvo Vocovnik Herman, s.p., Lackova 17/a, 2000 Maribor,
– Stavbar IGM Hoče, d.d., Miklavška c.
40, 2311 Hoče,
– Gradis Nova, d.o.o., Gregorečeva
28/a, 2000 Maribor,
– Granit, d.d., Titova c. 87, 2310 Slovenska Bistrica;
Skupina 3 – Keramičarstvo:
– Pečarstvo in keramičarstvo Lešnik Jože, s.p., Ritoznoj 54, 2310 Slovenska Bistrica,
– Granit, d.d., Titova c. 87, 2310 Slovenska Bistrica;
Skupina 4 – Tapetništvo:
– Tapetništvo “TIS“ Udovičič Alojzija,
s.p., Šentilj 135, 2212 Šentilj;
Skupina 5 – Talne obloge:
– Aktual, d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 27, 2000 Maribor;
Skupina 6 – Elektroinštalacija:
– Elektro Tabga, d.o.o., Radovana 2,
2000 Maribor,
– Elektra, d.d., Kočevarjeva 11, 2000
Maribor,
– Prelog, d.o.o., Cesta XIV. divizija 4,
2000 Maribor;
Skupina 7 – Kleparstvo:
– Kleparstvo Tisaj Valentin, s.p., Kurirčkova 11, 2204 Miklavž na Dravskem polju;
Skupina 8 – Inštalaterstvo (vodovod in
centralno ogrevanje):
– Gmajner Zvonko, s.p., Sele 15, 2331
Pragersko;
Skupina 9 – Ključavničarstvo:
– Ključavničarstvo Lavrenčič, s.p.,
Obrežna 55, 2000 Maribor,
– Granit, d.d., Titova c. 87, 2310 Slovenska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela:
1. slikopleskarstvo,
2. zidarstvo,
3. keramičarstvo,
4. tapetništvo,

5. talne obloge,
6. elektroinštalaterstvo,
7. kleparstvo,
8. inštalaterstvo (vodovod in centralno ogrevanje),
9. ključavničarstvo.
7. Pogodbena vrednost:
1. slikopleskarstvo: 34,000.000 SIT,
2. zidarstvo: 30,000.000 SIT,
3. keramičarstvo: 16,685.000 SIT,
4. tapetništvo: 6,000.000 SIT,
5. talne obloge: 25,000.000 SIT,
6. elektroinštalaterstvo: 30,000.000
SIT,
7. kleparstvo: 16,000.000 SIT,
8. inštalaterstvo (vodovod in centralno ogrevanje): 50,000.000 SIT,
9. ključavničarstvo: 9,000.000 SIT,
G+O+I vzdrževalna dela – skupaj:
216,685.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje
pa veljajo cene iz ponudb.
Naročnik bo izbral izvajalca po merilu:
najnižja končna vrednost predračuna.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 88 z dne 29. 10.
1999, pod številko Ob-13963.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 679/00
Ob-19782
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6, 4000 Kranj,
faks 064/211-362.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena – 60%,
– potrjene reference in priporočila –
10%,
– ponujeni rok izvedbe – 10%,
– tehnične karakteristike – 15%,
– garancijska doba – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Protim Ržišnik & Perc,
d.o.o., Delavska c. 24, Šenčur.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava, dobava in montaža opreme pisarniških in kletnih prostorov v Upravni stavbi z DCV Elektro Gorenjske, Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 68,912.005 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8 – od tega
dve neveljavni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,465.964 SIT, 66,681.392 SIT.
11., 12.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj
Št. 0048-308/59-99
Ob-19892
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 4 veljavne ponudbe. Pri analizi ponudb je naročnik za sklop II izločil dve neustrezni ponudbi. Upoštevajoč vsa merila iz razpisne dokumentacije je izbral najugodnejšega
ponudnika za posamezne sklope, in sicer:
– za sklop I – avtomobilsko zavarovanje: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
– za sklop II – premoženjsko zavarovanje: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
– za sklop III – nezgodno zavarovanje:
Zavarovalna družba Adriatic, d.d.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
– Zavarovalna družba Adriatic, d.d., Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper.
6. (a), (b)
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I – avtomobilsko zavarovanje:
305,489.285,57 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev,
– sklop II – premoženjsko zavarovanje:
142,556.036,25 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev,
– sklop III – nezgodno zavarovanje:
14,311.079,15 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajalci izbrana ponudnika ne nastopata.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I – avtomobilsko zavarovanje:
658,935.611,60 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev,
305,489.285,57 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev;
– sklop II – premoženjsko zavarovanje:
146,712.363,60 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev,
142,556.036,25 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev;
– sklop III – nezgodno zavarovanje:
44,494.187,70 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev,
14,311.079,15 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalniških storitev.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999,
Ob-6049.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-19947
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije, Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na podlagi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

I. avtomobilsko zavarovanje: Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta
5, Novo Mesto;
II. požarno zavarovanje: Zavarovalnica
Maribor,d.d., Cankarjeva 3, Maribor;
III. strojelomno zavarovanje in zavarovanje stekel: Adriatic, d.d., Ljubljanska cesta
3a, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
I. avtomobilsko zavarovanje: 937.553
SIT;
II. požarno zavarovanje: 637.581,42
SIT;
III. strojelomno zavarovanje in zavarovanje stekel: 154.544,37 SIT.
7. Pogodbena
vrednost:
skupaj
1,729.678,79 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne bo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za avtomobilsko zavarovanje je najvišja
ponudba 2,668.103 SIT, najnižja 937.553
SIT; za požarno zavarovanje je najvišja ponudba 1,478.509,70 SIT, najnižja
637.581,42 SIT; za strojelom in steklo je
najvišja ponudba 202.737 SIT, najnižja
154.544,37 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list Republike Slovenije št. 108 z dne 27. 12. 1999, Ob-17639.
Vlada RS
Servis za protokolarne storitve Kranj
Št. 80
Ob-19997
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): razvidna iz razpisne dokumentacije JR S4/99 (cene, reference).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoprevoznik Vinko Zajc,
s.p., Velika Ilova gora 12, 1312 Videm Dobrepolje in Avtoprevozništvo Tomaž Maver,
s.p., Velike Rebrce 1, 1303 Zagradec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje prevozniških storitev materiala v letu 2000 za odlagališče komunalnih odpadkov Barje.
7. Pogodbena vrednost: 1.027,40 SIT,
brez davka (kombinirana cena).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3.880,67 SIT, brez davka (kombinirana
cena), 1.027,40 SIT, brez davka (kombinirana cena).
11., 12.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 79
Ob-20000
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): razvidna iz razpisne dokumentacije JR S5/99 (cena, reference, rok plačila
računov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) mletje lesnih odpadkov: TISA, d.o.o.,
Ižanska cesta 213, 1000 Ljubljana;
b) sejanje kompostiranih lesnih odpadkov: Eko Les, d.o.o., Rogozniška 14, 2250
Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mletje
lesnih odpadkov in sejanje kompostiranih lesnih odpadkov.
7. Pogodbena
vrednost:
mletje:
820,50 SIT/m 3; sejanje 416,50 SIT/m3.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mletje: 892,50 SIT/m3, 820,50 SIT/m3;
– sejanje: 892,50 SIT/m3, 416,50 SIT/m3.
11., 12.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-20009
1. Employer: Ministry of Economic Relations and Development, Trade and Investment promotion Office, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. The process of selecting the most
successful tenderer: invitation for tenders submitted by tenderers from all
countries.
3.
4. The reason for terminating the public
tendering process without awarding the
contract: only one out of three tenders properly marked and duly submitted prior to the
expiration of the deadline for the submission of tenderes was complete and hence
valid. In accordance with provisions set forth
in Article 34 of the Law on Public Procurement, a miscarriage of the public tendering
procedure has been declared.
5., 6., 7., 8.
9. Number of received tenders: 3.
10. Value of the highest and lowest tender: 14,970.000 SIT, 13,484.250 SIT.
11., 12.
Ministry of Economic
Relations and Development
Trade and Investment
promotion Office
Ob-20008
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: od treh pravočasno
vloženih in pravilno označenih ponudb je
bila popolna in s tem veljavna samo ena
ponudba. Skladno z določili 34. člena ZJN
razpis ni uspel.
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5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,970.000 SIT, 13,484.250 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
Ob-20020
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 1101 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: konkurenčnost cen, usposobljenost in sposobnost ponudnika, reference. Pri vrednotenju merila
konkurenčnost cen, se je upošteval vplivnostni faktor 0,6, pri vrednotenju merila usposobljenost in sposobnost ponudnika se
je upošteval vplivnostni faktor 0,2, pri vrednotenju merila reference se je upošteval
vplivnostni faktor 0,2.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sedea d.o.o., Stegne 25 a,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: upravljanje varnostne službe za fizično varovanje objekta in receptorske službe v
obdobju 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
7. Pogodbena vrednost: 9,550.464 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,282.600 SIT, 9,550.464 SIT.
11., 12.,
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Ob-20022
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 1101 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
konkurenčnost cen in usposobljenost in
sposobnost ponudnika. Pri vrednotenju
merila konkurenčnost cen, se je upošteval
vplivnostni faktor 0,6, pri vrednotenju
merila usposobljenost in sposobnost
ponudnika se je upošteval vplivnostni
faktor 0,4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Copis d.o.o., Dunajska 158,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiskarske in fotokopirne storitve ter nabava in
prodaja pisarniškega materiala z najemom poslovnih prostorov na EF v obdobju 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
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7. Pogodbena vrednost: 63.243 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73.479,72 SIT, 63.243 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Ob-20023
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 1101 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek
postopka brez dodelitve naročila: konkurenčnost cen, usposobljenost in sposobnost ponudnika, plačilni pogoji, fiksnost cen
in druge ugodnosti. Pri vrednotenju merila
konkurenčnost cen se je upošteval vplivnostni faktor 0,6, pri ostalih merilih pa vplivnostni faktor 0,4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., Lobodova
18, 1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje prostorov in okolice EF z materialom za čiščenje v obdobju 12 mesecev
z možnostjo podaljšanja.
7. Pogodbena vrednost: 2,442.685,63
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,921.968,01 SIT, 2,403.222,85 SIT
11., 12.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 80/00
Ob-20024
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, p. Šmarje pri Jelšah.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk
(ponudbena cena - 80, reference – 20).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hernaus d.o.o., Šalek 89,
Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: čiščenje poslovnih prostorov
objektov Aškerčev trg 11 in 12 v Šmarju
pri Jelšah.
7. Pogodbena vrednost: 763.504,12
SIT z 19% DDV - mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 321,30 SIT/m2, 272,50 SIT/m2.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 100,
z dne 10. 12. 1999, Ob-16736.
Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah

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

Št. 3283
Ob-19853
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 9 z dne 24. 2.
2000, je ugotovila, da je edini možni dobavitelj rezervnih delov za blažilnike, originalni
proizvajalec že vgrajenih blažilnikov, firma
BASIC-PSA, INC.
Nuklearna elektrarna Krško bo v času
remonta 2000 izvedla modifikacijo “Zaščita
RCS-a pred tranzienti pritiska pri nizkih temperaturah”. Glavnina opreme, ki se naroča,
so blažilniki za cevovode in njihova dodatna
oprema. Firma BASIC-PSA je običajen dobavitelj blažilnikov in je dobavil večino podobne opreme na elektrarni. S stališča vzdrževanja blažilnikov bi bilo nesprejemljivo
spreminjati originalnega dobavitelja opreme.
Firma BASIC-PSA, INC. se je obvezala
dobaviti naročeno blago v zahtevanem zelo
kratkem dobavnem roku.
3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BASIC-PSA, INC., 124 Donald Lane, Johnstown, Pa. 15904, USA.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blažilniki, rezervni deli ter
dodatna oprema.
7. Pogodbena vrednost: 12,935.000
SIT.
8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 3283
Ob-19854
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točka zakona o javnih naročilih se odda javno naročilo brez javnega
razpisa proizvajalcu rezervnih delov turbine
firme SIEMENS-WESTINGHOUSE, ker je
edina sposobna za dobavo rezervnih delov
kontrolnega sistema za nadzor turbine z generatorjem in je tudi verificirana kot edina
na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 20. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SIEMENS WESTINGHOUSE SERVICE COMPANY, 4400 Alafaya Trail, Orlando, Florida 32826-2399,
U.S.A.
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6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 komplet rezervnih delov kontrolnega sistema za nadzor turbine z generatorjem.
7. Pogodbena vrednost: 20,746.631
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 3283
Ob-19855
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točka zakona o javnih naročilih se odda javno naročilo brez javnega
razpisa
proizvajalcu
ventilov,
firmi
FLOWSERVE, ker je edina sposobna za dobavo nepovratnega ventila, ki se bo zamenjal z že obstoječim ventilom v NE Krško.
FLOWSERVE je tudi verificirana kot edina
na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 17. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene ventila ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: FLOWSERVE, Via Galvani
6/8, 20054 Nova Milanese, Italia.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 komad nepovratnega
ventila firme Flowserve.
7. Pogodbena
vrednost:
11,047.057,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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

Št. 3/2000
Ob-19901
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in
7. točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 21. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec naloge je izbran na podlagi preverjenj ponudbe za storitev, ki jo je
sposoben v zahtevani vsebini in roku v celoti izvršiti. Ponudnik ima v rednem delovnem
razmerju ustrezno število strokovnih kadrov

vseh, za realizacijo navedenega naročila posebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnično opremo in razpolaga s pravicami intelektualne lastnine – s podatki, ki so neobhodni
za izvedbo predmetne naloge.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZUM, d.o.o., Grajska ul. 7,
2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: strokovna prevera naslednjih tematskih sklopov v okviru izdelave predloga prostorsko
ureditvenih pogojev za širše območje con
C-7, C-8 in O-3 ter dela stanovanjskih območij S-36, S-37 in S-38 v Mariboru:
– sprememba poteka Zagrebške ceste
od Milenkove do Ceste k TAM-u,
– navezava Kavčičeve ulice na Zagrebško severno od predvidenega podaljška Streliške ulice,
– sprememba prometne ureditve zaradi
ukinitve obstoječe Volodjeve na odseku od
Jaskove do Slekovčeve,
– križišče Zagrebške in podaljška Streliške ulice.
7. Pogodbena vrednost: 975.800 SIT.
V ceno je vračunan 19% DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Mestna občina Maribor
Zavod za prostorsko načrtovanje
Št. 3283
Ob-19907
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 31. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je izbran, ker je izbor
tipa opreme pogojen z zahtevo po kompatibilnosti z obstoječo opremo, ki je vgrajena v
NEK in ker mora mora biti oprema uporabljena v procesu simulatorskega treninga oblikovno, funkcijsko in uporabniško popolnoma enaka, kot je v glavni komandni sobi,
kjer je vgrajena oprema proizvajalca Motorola, katere zastopnik je izbran ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna ELZAS, d.o.o.,
Šmartinska cesta 152, BTC, Hala 6/1,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dobava, montaža in spuščanje v pogon sistema brezžičnih zvez za potrebe simulatorja – KFSS.
7. Pogodbena vrednost: 23,341.401 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,341.401 SIT, 23,341.401 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni podatka.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 01-02-I/01-00
Ob-19917
1. Naročnik, poštni naslov: Državni zbor
Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 17. 12. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): svetovalna in nestandardna intelektualna storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Libra News, d.o.o., Kalce
5J, Logatec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovanje v Kabinetu predsednika Državnega zbora.
7. Pogodbena vrednost: 534.100 SIT na
mesec.
8., 9., 10., 11.
Državni zbor Republike Slovenije
Št. 01-02-I/02-00
Ob-19933
1. Naročnik, poštni naslov: Državni zbor
Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 17. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): svetovalna in nestandardna intelektualna storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Embea, d.o.o., Agencija za
promocijske dejavnosti, Trnovski pristan 12,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovanje v Kabinetu predsednika Državnega zbora.
7. Pogodbena vrednost: 534.100 SIT na
mesec.
8., 9., 10., 11.
Državni zbor Republike Slovenije

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

Št. 4/2000
Ob-19738
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Bokalova 4, 4270 Jesenice, tel.
064/860-045, faks 064/860-044.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice, Bokalova 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice, Bokalova 4, v
prostorih uprave.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 7. 2. 2000 do
21. 2. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51530-603-31268 – namen nakazila “razpisna dokumentacija” ali na blagajni doma.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 3. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Bokalova 4, 4270
Jesenice.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 10. uri, v dvorani doma.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji po 40. členu zakona o javnih
naročilih,
– pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo,
– cena.
9., 10.
Dom upokojencev
dr. Franceta Bergelja
Jesenice
Ob-19902
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, tel.
065/808-005 ali 065/808-170.
2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
Doma upokojencev v Tolminu, Podbrdu in
Petrovem Brdu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nafta in naftni derivati.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
Predvidena količina blaga po skupinah
in podskupinah je razvidna iz razpisne dokumentacije.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 2000
do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, računovodstvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 2. 2000 – vse
delovne dneve od 7. do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakažite na žiro
račun št. 52030-603-31109, Agencija za
plačilni promet, enota Tolmin (na položnici
navedite svojo davčno številko), ali plačajte
na blagajni na sedežu naročnika ob dvigu
razpisne dokumentacije. V znesku je upoštevan DDV.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 24. 2. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za nabavo nafte in naftnih derivatov – ne odpiraj” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 2000 ob 9. uri, v Domu upokojen-
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cev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, v knjižnici.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna in civilna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Dorica Dakskobler,
tel. 065/808-005.
Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti največ 10 dni po odpiranju ponudb.
10.
Dom upokojencev Podbrdo
Št. 34
Ob-19903
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 066/606-305.
2. (a) Kraj dobave: Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava živil in prehrambenih izdelkov po skupinah:
I. mleko in mlečni izdelki – 7,500.000
SIT,
II. zelenjava in sadje:
– zelenjava – 7,000.000 SIT,
– sadje – 1,700.000 SIT,
III. špecerija:
– splošno prehrambeno blago –
6,500.000 SIT,
– jajca – 500.000 SIT,
– jabolčni kis – 200.000 SIT,
– čaji – 1,300.000 SIT,
IV. zmrznjena živila – 300.000 SIT,
V. meso in mesni izdelki:
– govedina – 12,000.000 SIT,
– perutnina – 2,300.000 SIT,
– svinjina – 200.000 SIT,
– drobovina – 200.000 SIT,
– mesni izdelki – 3,000.000 SIT,
VI. ribe in morski sadeži – 1,300.000
SIT,
VII. kruh in pekovsko pecivo –
2,700.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
46,700.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo;
Biserka Benedetti, tel. 066/606-306, po
predhodni najavi.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (vključen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 51430-603-31364.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 2. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prevzemnica Biserka Benedetti.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 2. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika – odpiranje kvalifikacijskega in predmetnega dela.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba Rudi Benko, univ. dipl. ekon., tel. 066/606-430.
10.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 56/2000-1
Ob-19904
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto,
068/322-116.
2. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) zdravila, material za nego ran,
ostali sanitetni material, razkužila in dezinficiensi, RTG material,
B) laboratorijski material in diagnostična sredstva,
C) stomatološki material,
D) pisarniški material in obrazci in
E) čistila in papirnata konfekcija
v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudite lahko tudi blago posamezne
skupine.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
128,500.000 SIT:
A) 42,000.000 SIT,
B) 32,000.000 SIT,
C) 36,000.000 SIT,
D) 11,000.000 SIT,
E) 7,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 2000
do 28. 2. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, tajništvo, kontaktna
oseba Jelka Fajdiga, 8000 Novo mesto.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 2000, med
10. in 12. uro, po predhodni enodnevni
najavi po telefaksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 20.000 SIT za vse skupine
ali 4.000 SIT za posamezno skupino na ŽR
52100-603-30715, s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga za skupino:”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 2. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, tajništvo, 8000 Novo mesto, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z navedbo številke
Uradnega lista RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2000 ob 12. uri, na naslovu:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, sejna soba/III, 8000 Novo mesto.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do 15. 2. 2000 do 11.
ure, na naslov pod 5.(b).
10.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 51 /2000
Ob-19905
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: jajca kokošja tipa B.
c) Ocenjena vrednost naročila: jajca kokošja tipa B – 5,130.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001.
4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 24. 2. 2000, do 12.
ure (vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):
5.950 SIT, negotovinsko, na žiro račun številka: 51800-603-33486-za razpisno dokumentacijo, s pripisom za jajca kokošja tipa B.
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 2. 2000, do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (Zgradba oskrbe
in vzdrževanja - IB pisarna), Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 25. 2. 2000, ob 9. uri, 16. etaža Kirurške stolpnice – mala konferenčna predavalnica.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
1. Da ima potrdilo sodišča, o registraciji, oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni register, mora predložiti potrdilo davčnega urada
o opravljanju dejavnosti, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan odpiranja ponudb;
Kmet mora predložiti potrdilo o statusu
kmeta, potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni na dan določen za odpiranje ponudb;
2. Da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v sodni
register, zadošča potrdilo, da ni prenehal
opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni na dan odpiranja ponudb;
3. Da ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni

urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan odpiranja ponudb;
4. Da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad;
Kmet mora predložiti potrdilo o katastrskem dohodku, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan odpiranja ponudb;
5. Da zagotavlja 100% razpisanih vrst
blaga iz razpisa;
6. Da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
7. Da ponudnik zagotavlja dnevno dostavo blaga iz področja javnega razpisa;
8. Da ima organizirano lastno službo
ali pooblaščeno zunanjo službo za kontrolo
kakovosti;
9. Da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujena živila;
10. Da zagotavlja interventno dostavo
blaga;
11. Da bo trimesečno dostavljal predračune;
12. Da ima bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 513.000 SIT, veljavno do 30. 4. 2000;
13. Da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval;
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek oddaje javnega naročila se
bo izvajal po 50. členu ZJN (predhodno
ugotavljanje sposobnosti):
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost predračuna.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisani vrsti blaga od skupine za javna naročila (tel. št. 062/321-25-62 ali 321-25-04),
katera bo le-te posredovala po pošti.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list Republike Slovenije,
številka 43, z dne 4. 6. 1999, Ob-4686.
11.
Splošna bolnišnica Maribor

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

Št. 3601-4/00
Ob-19734
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, 271-907.
2. Kraj izvedbe del: Mestna občina Koper.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:
a) gradbena dela,
b) obrtniška dela,
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c) instalaterska dela,
pri izvajanju tekočega vzdrževanja in intervencij v poslovnih prostorih, izvajanju tekočega vzdrževanja, intervencij in prenov v
stanovanjih in stanovanjskih hišah v lasti
Mestne občine Koper, obnovitvenih delih
zadružnih, kulturnih in vaških domov in starih šol ter izvajanju investicijskega vzdrževanja in intervencij na objektih javnih zavodov
s področja družbenih dejavnosti.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotni obseg razpisanih del ali samo za
posamezni sklop.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
naročila se bo določila po ceniku Mestne
občine Koper glede na obseg in predmet
načrtovanega dela.
4. Predvideni čas izvedbe: obdobje do
31. 12. 2000 oziroma do sprejetja proračuna za leto 2001, vendar najkasneje do
31. 5. 2001, in sicer od dneva sprejetja
sklepa o priznanju sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 3. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper 51400-630-90004, s pripisom: za
javni razpis za ugotavljanje sposobnosti.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: 7. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje
desno).
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2000 ob 10. uri, Urad za nepremičnine
Mestne občine Koper, soba 004 (pritličje).
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): ugotovitvena odločba o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti, poravnani
davki in prispevki, reference za tovrstna dela, potrjena uporaba predloženih cenikov.
10.
Mestna občina Koper

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

Št. 3601-5/00
Ob-19733
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
Koper, 271-907.
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2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
a) izdelava projektne dokumentacije
oziroma popisov potrebnih del,
b) izvajanje strokovnega in finančnega nadzora
pri izvajanju tekočega vzdrževanja in
intervencij v poslovnih prostorih, izvajanju tekočega vzdrževanja, intervencij in
prenov stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti
Mestne občine Koper, obnovitvenih delih
zadružnih, kulturnih in vaških domov in
starih šol ter izvajanju investicijskega
vzdrževanja in intervencij na objektih
javnih zavodov s področja družbenih
dejavnosti.
Ponudniki lahko kandidirajo za celotni
obseg razpisanih nalog ali samo za posamezni sklop.
Vrednost naročila se bo določila glede
na obseg in predmet načrtovanega dela.
3. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
4. Predvideni čas izvedbe naročila:
obdobje do 31. 12. 2000 oziroma do sprejetja proračuna za leto 2001, vendar najkasneje do 31. 5. 2001, in sicer od
dneva sprejetja sklepa o priznanju sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 3. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper 51400-630-90004 s pripisom: za
javni razpis za ugotavljanje sposobnosti.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 7. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje
desno)
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2000 ob 13. uri, Urad za nepremičnine Mestne občine Koper, soba 004 (pritličje).
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ugotovitvena odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, plačani davki in prispevki, reference za
tovrstna dela.
10., 11.
Mestna občina Koper

Javni razpisi
Ob-19890
Na podlagi 4. točke 3. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98), Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, objavlja
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sofinanciranje nastanka učbenikov
za drugo vzgojnoizobraževalno
obdobje v devetletni osnovni šoli
1. Ime, naziv in sedež uporabnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba:
Vincenc Filipčič, telefon: 300-51-00,
e-mail: vincenc.filipcic@guest.arnes.si
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nastanka učbenikov in delovnih zvezkov (v nadaljnjem
besedilu: učnih gradiv), namenjenih izvajanju
pouka v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Učno gradivo za posamezen predmet je bodisi učbenik in delovni zvezek, če
koncept predmeta zahteva oboje, ali učbenik. Učni načrti za predmete, ki se poučujejo
v 4., 5. in 6. razredu devetletne osnovne
šole, so navedeni na internet naslovu:
http://www.mss.edus.si/, in sicer pod 9-letna osnovna šola - učni načrti za 9-letne osnovne šole, sprejeti na sejah SSSI.
3. Razpisna dokumentacija: vsi interesenti lahko dvignejo dokumentacijo vsak torek in sredo od 10. do 12. in od 13. do 14.
ure na naslovu Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, v tajništvu Oddelka za izobraževalno tehnologijo,
pri Ines Sikavica, I. nadstropje, soba št.
112, telefon 300-51-69.
Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo, je
– za prvo odpiranje 8. 3. 2000 do 14.
ure in
– za drugo odpiranje 14. 6. 2000 do
14. ure.
Ponudniki lahko dobijo vse informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji tako, da najkasneje do
zgoraj navedenih skrajnih rokov za dvig razpisne dokumentacije pošljejo vprašanja v
zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo
na telefaks št. 300-51-99 oziroma na e-mail
naslov: vincenc.filipcic@guest.arnes.si.
Ponudniki bodo odgovore na zastavljena vprašanja prejemali sproti, najkasneje v
roku 10 dni po prejemu vprašanja pri naročniku. Po zadnjem roku za pojasnila k
razpisni dokumentaciji za posamezno odpiranje pa bodo ponudniki najkasneje v roku petih dni prejeli vse odgovore na zastavljena vprašanja.
4. Splošni pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo založniki (v
nadaljnjem besedilu: ponudniki).
Ponudba kot tudi celotna ponudbena dokumentacija, razen reklamnega gradiva, mora biti izdelana in predložena v slovenskem
jeziku.
Ponudba bo veljavna v primeru, da ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe v javnem razpisu predloži vse dokumente, in sicer:
a) Krovno izjavo.
Vse gradivo v ponudbi, razen propagandnega gradiva, mora biti oštevilčeno. Krovna
izjava mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora
vsebovati izpolnjen razpisni obrazec 0, ki
vsebuje:
– navedbo števila strani, ki sestavljajo ponudbo,
– kazalo ponudbe z navedbo strani,

– izjavo ponudnika, da vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi ustrezajo
originalom, in
– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju.
b) Podatke o ponudniku s fotokopijo
vseh registracijskih listov.
c) Obrazca BON1, BON2 ali obrazec
BON3, izdane največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka za oddajo ponudb.
d) Izpolnjen razpisni obrazec 1 iz dokumentacije za sofinanciranje nastanka učbenikov za drugo vzgojnoizobraževalno obdobje v devetletni osnovni šoli s podatki o ponudniku.
e) Izpolnjen razpisni obrazec 2 s podatki
o učnem gradivu. Če se ponudnik prijavi na
razpis za več predmetov, mora za vsako učno gradivo priložiti poleg razpisnega obrazca
2 tudi razpisni obrazec 3 in razpisni obrazec
4 ter obrazložitev koncepta oziroma vsebine
učnega gradiva, v skladu s točko f).
f) Obrazložitev koncepta oziroma vsebine učnega gradiva.
g) Izpolnjen razpisni obrazec 3 s podatki
o avtorju/avtorjih učnega gradiva. Če je avtorjev več, lahko ponudnik fotokopira razpisni obrazec 3 tolikokrat, da navede vse avtorje posameznega učnega gradiva.
h) Izpolnjen razpisni obrazec 4 z navedbo terminskega načrta izdaje posameznega
učnega gradiva.
i) Izpolnjen razpisni obrazec 5, ki je izjava, da se ponudnik strinja s pogodbo, priloženo dokumentaciji, in s posebnimi pogoji,
navedenimi v tej objavi.
j) Podpisan in parafiran razpisni obrazec
6, ki je osnutek pogodbe z založniki.
k) Izpolnjen razpisni obrazec 7 z navedbami referenc ponudnika.
l) Potrjen razpisni obrazec 8, v katerem
so navedena merila za izbor.
m) Propagandno in preostalo gradivo.
5. Posebni pogoji
Ponudnik k učbeniku za posamezen
predmet pripravi tudi priročnik za učitelje.
6. Časovni roki za oddajo rokopisov in
izid učnega gradiva za posamezne razrede.
a) Za 4. razred devetletne osnovne šole:
– založnik mora rokopis učnega gradiva
predati Komisiji za učbenike pri Strokovnem svetu za splošno izobraževanje najpozneje do konca aprila 2001.
– založnik mora učno gradivo izdati najpozneje do konca decembra 2001.
b) Za 5. razred devetletne osnovne šole:
– založnik mora rokopis učnega gradiva
predati Komisiji za učbenike pri Strokovnem svetu za splošno izobraževanje najpozneje do konca aprila 2002.
– založnik mora učno gradivo izdati najpozneje do konca decembra 2002.
c) Za 6. razred devetletne osnovne šole:
– založnik mora rokopis učnega gradiva
predati Komisiji za učbenike pri Strokovnem svetu za splošno izobraževanje najpozneje do konca aprila 2003.
– založnik mora učno gradivo izdati najpozneje do konca decembra 2003.
Če ponudnik ne bo upošteval zgoraj
opredeljenih časovnih rokov, ga lahko komisija za vodenje postopka tega javnega
razpisa brez obrazložitve izloči iz nadaljnje
obravnave.
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7. Merila za izbiro
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo največ dva učbenika z delovnim
zvezkom (če koncept predmeta zahteva
oboje) za vsak predmet posameznega razreda v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju devetletne osnovne šole.
Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, so:
– koncept oziroma vsebina učnega gradiva,
– ponudba za vse razrede, v katerih se
predmet v drugem vzgojnoizobraževalnem
obdobju poučuje,
– reference avtorja/avtorjev na področju vzgoje in izobraževanja,
– reference založnika pri izdajanju učnih
gradiv.
8. Okvirna sredstva
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo nastanek učnega gradiva s financiranjem avtorskega honorarja tako, da bo
obračunalo avtorjevo delo na način: avtorsko polo, ki obsega 30.000 tiskarskih znakov (skupaj z ločili in s presledki med besedami) ali 16 tipkanih strani (30 vrstic na
stran v širini 62 tiskarskih znakov), po ceni
65.000 SIT bruto.
Vrednost predmeta tega razpisa je
20,000.000 SIT na leto, in sicer v letih
2002, 2003 in 2004. Ministrstvo bo torej v
letih 2002, 2003 in 2004 namenilo za nastanek učnih gradiv za drugo vzgojnoizobraževalno obdobje v devetletni osnovni šoli
60,000.000 SIT.
9. Oddaja ponudb
Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati
z jasno oznako in napisom “ponudba - ne
odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila, in sicer “Javni razpis za sofinanciranje nastanka učbenikov za drugo vzgojnoizobraževalno obdobje v devetletni osnovni
šoli”.
Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bodo pravilno prispele, in sicer:
– za prvo odpiranje do petka, 10. 3.
2000 do 12. ure in
– za drugo odpiranje do petka, 16. 6.
2000 do 12. ure
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, v vložišče,
soba št. K1 v kleti stavbe.
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe
tako, kot je zgoraj navedeno, naročnik ne
nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
10. Trajanje razpisa
Ponudniki svoje ponudbe oddajo v dneh
in do rokov, ki so navedeni v 9. točki tega
razpisa, ter na način in naslov, kot je navedeno v 4. točki oziroma v tem razpisu.
11. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
– prvo odpiranje v ponedeljek, 13. 3.
2000 ob 14. uri in
– drugo odpiranje v ponedeljek, 19. 6.
2000 ob 14. uri
v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Župančičeva 6/II, Ljubljana, v sejni sobi.
12. Izbiranje ponudnikov
Komisija za izbor bo po odpiranju ponudb predala gradiva v nadaljnji pregled in
obravnavo in bo ponudnike o njihovi izbiri

obvestila predvidoma v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 5/00
Ob-20019
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I)
in 5. člena odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/98), Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa Znanost
mladini
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tistih programov, ki bodo zagotavljali:
– krepitev popularizacije znanosti in raziskovalnega dela, predvsem med mladimi,
– vzdrževanje obstoječih mednarodnih
povezav in sodelovanj ter iskanje novih,
– pospeševanje dejavnosti na lokalnih in
regijskih nivojih.
Razpisni tematski sklopi:
a) srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev,
b) mladinski raziskovalni tabori, poletne
šole in delavnice,
c) regionalni centri,
d) ostale naloge - mednarodno sodelovanje, publiciranje, usposabljanje.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa v letu
2000 je 47,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe programa je 31. december 2000.
5. Merila po katerih se izbirajo prejemniki subvencije:
– skladnost vloge s predmetom razpisa,
– v predloženem programu organizacije
in izvedbe razvidna zastopanost vseh razpisanih tematskih sklopov,
– reference ponudnika,
– ocena potrebnih sredstev za izvedbo
posameznih razpisanih tematskih sklopov
in plačilni pogoji.
6. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe iz Republike Slovenije.
7. Vloge z oznako “Ne odpiraj - vloga za
sofinanciranje dela nacionalnega raziskovalnega programa Znanost mladini“ morajo
prispeti v glavno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa pošiljke
do vključno 1. marca 2000 do 12. ure.
8. Odpiranje vlog bo v petek, dne 3.
marca 2000 ob 10. uri na sedežu Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju.
Komisija za odpiranje vlog bo odprla pravočasne in pravilno označene vloge, nepravočasnih in nepravilno označenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog.
9. Vloge naj vsebujejo elemente, ki se
nanašajo na 5. točko tega razpisa.
10. Predlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma do 15.
aprila 1999.
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11. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti pri Almiri Bremec, telefon št. 178-46-61 na naslovu ministrstva.
Ministrstvo
za znanost in tehnologijo
Št. 731-1/00-2-223
Ob-20025
Na podlagi 8. člena odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) objavlja Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju zavod)
javni razpis
za izbor programov pomoči pri
načrtovanju poklicne poti, iskanju
zaposlitve in osebnostnega razvoja ter
izvajalcev teh programov za obdobje
2000 -2002
1. Uporabnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
061/125-98-23.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije, dotacije ali
drugih transferov: Predmet javnega razpisa
je izbor programov pomoči pri načrtovanju
poklicne poti, iskanju zaposlitve in osebnostnega razvoja ter izvajalcev teh programov. Ti programi, v katere bo zavod napotoval brezposelne osebe in udeležence javnih del, so:
A. Programi informiranja in motiviranja.
B. Delavnice za iskanje zaposlitve.
C. Delavnice za odkrivanje poklicnega
cilja.
D. Programi osebnostnega razvoja.
Predlagatelj je lahko pravna oseba ali
fizična oseba, ki je registrirana za izobraževanje, ima izdano odločbo za izvajanje te
dejavnosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in ima za vsak program določenega vodjo programa, ki izpolnjuje pogoje navedene v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji morajo imeti tudi ustrezno
usposobljene predavatelje, če tako zahteva
program.
Merila so natančneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev je 200,000.000 SIT iz
postavke 7023 in 50,500.000 SIT iz postavke 7029 (za leto 2000), v letih 2001 in
2002 bo okvirna višina sredstev dodeljena
v skladu s 3. členom ZZZPB, ki določa, da
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejema politiko zaposlovanja in program za njeno izvajanje ter določa potreben obseg sredstev.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje subvencij, dotacij ali drugih transferov: Javni razpis se nanaša na izvajanje programov do konca leta 2002. Programe in
izvajalce bo uporabnik izbral za obdobje treh
let, pogodbe pa se bodo sklepale letno,
skladno s programom aktivne politike zaposlovanja in razpoložljivimi finančnimi sredstvi v posameznem proračunskem letu.
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5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij, dotacij
ali drugih transferov: vloge morajo biti predložene do 6. marca 2000 do 12. ure. Vloge
se oddajo osebno ali po pošti, vloge, ki
bodo poslane s pošto, morajo biti oddane
priporočeno ali s povratnico.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
subvencij, dotacij in drugih transferov, oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem
razpisu predvideno zaporedno odpiranje le
teh: datum odpiranja vlog je 7. marec 2000.
Odpiranje vlog ne bo javno.
7. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
potencialni prejemniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni
po roku, ki je določen za odpiranje vlog.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija se nahaja v vložišču
(v kleti, soba št. 4) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana ali na spletnih straneh zavoda
http://www.ess.gov.si
9. Druge informacije o javnem razpisu:
predlagatelji lahko dobijo dodatne informacije ob ponedeljkih in sredah med 10. in
12. uro na tel. št. 062/228-320 (Suzana
Kerec).
10. Zavod bo za leti 2001 in 2002 objavil v Uradnem listu RS podatke o višini sredstev namenjenih za te programe (v skladu z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi v posameznem proračunskem letu) in roke za
predložitev vlog za nove programe.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-19772
Na podlagi 15. člena odloka o koncesiji
za vzdrževanje in varstvo lokalnega cestnega omrežja v Občini Ormož (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 18/96 in Uradni
vestnik občine Ormož, št. 10/99) objavlja
Občina Ormož
javni razpis
za podelitev koncesije za vzdrževanje
in varstvo občinskih cest v Občini
Ormož
1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6.
2. Predmet razpisa: koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož, razen vzdrževanja javnih poti.
3. Območje koncesije: Občina Ormož.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas. Doba trajanja se bo določila v koncesijski pogodbi.
5. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu
odloka o koncesiji za vzdrževanje in varstvo lokalnega cestnega omrežja v Občini
Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj,
št. 18/96 in Uradni vestnik občine Ormož
št. 10/99), osnutek koncesijske pogodbe
in obrazce BON 1, BON 2 in BON 3.
6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, sobi št. 6, vsak dan od 7.
do 9. ure.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
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– strokovna usposobljenost ponudnika
za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,
– višina letnega nadomestila za pridobitev koncesije,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncendentu,
– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož“, je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku 30 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan. O
kraju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo
vsi ponudniki pisno obveščeni.
10. O izbiri koncesionarja bo odločil koncendent z upravno odločbo najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško Kukovec ali Dragi Bočko –
Žižek, tel. 062/701-041.
Občina Ormož
Ob-19985
Občina Beltinci na podlagi 8. člena odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in varstva
pred požarom na območju Občine Beltinci
(Ur. l. RS, št. 3/2000) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za
pregledovanje, nadziranje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka pred
požarom, na območju Občine Beltinci
1. Koncedent: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
2. Predmet in območje koncesije: izvajanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (dimnikarska služba), na območju
Občine Beltinci.
3. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati s podpisom koncesijske pogodbe in
traja 5 let.
4. Pogoji za izvajanje koncesije:
– koncesionar mora zagotavljati uporabnikom kontitutivno in kvalitetno opravljanje
koncesionirane dejavosti,
– opravljati mora storitve v skladu s cenami, h katerim dobi soglasje s strani koncedenta;
– zagotoviti mora zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje storitev ter zadosten obseg tehničnih sredstev;
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije mora omogočiti strokovni in finančni
nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– koncedentu mora predložiti letna poročila o poslovanju najpozneje do konca
marca za preteklo leto;
– upoštevati mora tehnične, stroškovne,
organizacijske in druge standarde za opravljanje koncesije;

– zagotoviti mora pogoje za vodenje katastra emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak v skladu s predpisi;
– zagotoviti mora pravočasno letna poročila o meritvah škodljivih snovi iz kurilnih
naprav in mora o tem redno obveščati koncedenta ter pristojno inšpekcijsko službo.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register v RS ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni Davčni upravi v Republiki
Sloveniji;
– da je registriran in koncedentu predloži dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije;
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem
delu;
– da zagotovi, da bo opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo
skladno z veljavnimi standardi in normativi;
– da predloži ceno za svoje storitve, ki
bo vključevala tudi koncesijsko dajatev v
višini 5% (od fakturirane vrednosti storitev);
– da se obveže zavarovati za odgovornost za škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem
dimnikarske službe povzročil uporabnikom
storitev tretji osebi, državi ali Občini Beltinci, oziroma da predloži ustrezno varščino.
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način usklajevanja cen;
– celovitost ponudbe;
– dosedanje reference na področju dimnikarske dejavnosti;
– druge ugodnosti prijavitelja.
8. Rok in način predložitve prijave:
Rok za predajo pisnih prijav z vsemi zahtevanimi dokazili je 30 dni od dneva objave
tega razpisa. Prijave je potrebno poslati v
zaprti kuverti na naslov: Občina Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, s pripisom:
“Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dimnikarske storitve (koncesija)“.
9. Čas in kraj odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo prvo sredo po preteku roka
iz 8. točke razpisa ob 13. uri na sedežu
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2.
10. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri: prijavljeni bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po odpiranju
prijav.
O izbiri koncesionarja bo odločil koncedent z upravno odločbo.
11. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo vsak delovni dan, po predhodni najavi v upravi (tajništvu) Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
12. Cena razpisne dokumentacije znaša
3.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na
ŽR Občine Beltinci, št. 51900-630-76017.
13. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri Venčeslavu Smodišu, tel.
št. 069/422-220.
Občina Beltinci
Ob-20344
EMO, emajlirnica, metalna industrija, orodjarna, d.o.o., Mariborska 86, Celje, objavlja
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javni razpis
z zbiranjem ponudb
za prodajo 48.000 navadnih delnic družbe Celjski sejem, d.d., Celje z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT za delnico, kar predstavlja 11,37% delež vseh izdanih delnic
družbe.
Dejavnost družbe: opravljanje sejemske,
prireditvene, športne in gostinske dejavnosti.
Zakon o prevzemih: ob izpolnitvi pogojev, ki jih določa zakon o prevzemih (Ur. l.
RS, št. 47/97) se za prodajo delnic družbe,
ki so predmet tega razpisa, uporabljajo določbe navedenega zakona.
Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
in/ali tuje fizične in pravne osebe. Ponudba
se mora nanašati na celotni paket delnic, ki
so predmet tega razpisa.
2. Zainteresiranim ponudnikom bo na njihovo zahtevo omogočen ogled družbe, pogovor z vodstvom in dostop do potrebne
dokumentacije za pripravo ponudbe. Pisna
pooblastila za obisk družbe bo v dogovoru s
posameznimi ponudniki posredovala Slovenska razvojna družba.
3. Slovenska razvojna družba d.d. na
podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic družbe z najboljšim
ali katerim koli ponudnikom.
Interesente vabimo, da pošljejo svoje ponudbe s priporočeno pošto v zapečateni
ovojnici in z oznako “Ponudba EMO“ v roku
15 dni od objave oglasa na naslov: Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160,
p.p. 3261, 1001 Ljubljana.
Ponudniki lahko morebitne dodatne informacije dobijo v Slovenski razvojni družbi,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, tel
061/18-94-880, telefaks 061/18-94-879,
pri Ireni Colja.
EMO, emajlirnica, metalna industrija,
orodjarna, d.o.o., Celje

Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta obstoječi delničarji Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporočilom do 26. 2. 2000, to je 30 dni od predložitve ponudbe za prodajo banki izjavijo, da
sprejmejo ponudbo. Po tem roku bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim
kupcem.
Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, 1420 Trbovlje.
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Odkupi poslovnih deležev družb
Št. 13/00
Ob-19860
Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., v
skladu z drugim odstavkom 64. člena zakona o prevzemih sporoča, da je Marijan Pucko, inž. grad., stanujoč v Černelavci, Liškova ulica 14, pridobil v lastništvo 11.629
delnic, kar predstavlja 5,19% osnovnega
kapitala oziroma kvalificirani delež Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
CP Murska Sobota, d.d.,
uprava
Ob-19783
V skladu z drugim odstavkom 465. člena ZGD, objavljamo, da je družba Medvešek Pušnik, broznoposredniška hiša, d.d.,
postala imetnik 219.974 navadnih imenskih
delnic izdajatelja Kroj, d.d., Ljubljana, kar
predstavlja 82,90% vseh delnic navedenega izdajatelja.
Kroj Ljubljana, d.d.,
uprava
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svojo namero za vpis in vplačilo števila delnic, ki presega število delnic, do katerega
imajo prednostno pravico do vpisa.
5. Po izteku roka za uveljavljanje prednostne pravice lahko nove delnice, na katerih ni uveljavljena prednostna pravica, vpišejo in vplačajo delničarji družbe v roku, ki
izteče tri mesece po tej objavi. Za vsako
delnico se ob vpisu vplača najmanj 450
SIT, preostanek v višini največ 750 SIT pa
se vplača na poziv uprave, vendar najkasneje do 8. 9. 2002. Na nevplačani del
delnice tečejo obresti v višini, kakor jo zaračunava Banka Koper na posojila odobrena
izdajatelju z ročnostjo 3 let. Delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnico) pri Banki Koper, ki za potrebe vpisa odpre vpisno mesto
na sedežu izdajatelja. Delnice se vplačajo v
gotovini pri Banki Koper, d.d.
IRP Alpinum, d.d.,
uprava družbe
Ob-19786
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah obveščamo vse upnike,
da je edini družbenik družbe Interpapir, Trgovinska družba, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 51, dne 23. 12. 1999 sprejel
skupščinski sklep o znižanju osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe v višini 110,029.960 SIT se zmanjša za
51,892.000 SIT, tako da po ponovnem znaša 58,137.960 SIT.
Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obvestijo družbo Interpapir, Trgovinska družba,
d.o.o., Ljubljana, na naslov Brnčičeva 51,
1231 Ljubljana-Črnuče, o morebitnem nasprotovanju sprejetemu sklepu.
Interpapir, d.o.o., Ljubljana
direktorica družbe
Edita Trebušak

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-19777
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,
ki jo je banki posredoval delničar STT
Strojegradnja, d.d., Trbovlje, Vodenska c.
49, Trbovlje.
Predmet prodaje je 1500 navadnih imenskih delnic Banke Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
po ceni 29.970 SIT za eno delnico. Delnice
se prodajajo v paketu.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Št. 4/2000
Ob-19963
Na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 21. 1. 2000 in v skladu s 313. člena
ZGD, uprava družbe IRP Alpinum, d.d., Ribčev las 50, 4265 Bohinjsko jezero objavlja:
1. Skupščina družbe je dne 21. 1. 2000
sprejela sklep o povečanju kapitala družbe
za 45,000.000 SIT z izdajo 45.000 novih
delnic, pri čemer je nominalna vrednost vsake novo izdane delnice 1.000 SIT.
2. Emisijski znesek nove izdaje delnic je
54,000.000 SIT. Emisijski znesek vsake
novo izdane delnice je 1.200 SIT.
3. Vsaka oseba, ki je bila na dan 21. 1.
2000 vpisana v delniško knjigo kot delničar
lahko uveljavlja prednostno pravico do vpisa 1,66 delnic za vsako delnico, katere
imetnik je v roku 14 dni po tej objavi.
4. Vse delničarje družbe se poziva, da
družbi v roku 14 dni po objavi tega poziva
na njen naslov pisno sporočijo ali uveljavljajo prednostno pravico do nakupa delnic.
Obenem lahko delničarji družbi sporočijo

Ob-19731
Na podlagi 39. člena statuta družbe Avtonabava, d.d., uprava sklicuje
5. skupščino družbe
Avtonabava, d.d., Zvezna ulica 2a,
Ljubljana,
ki bo dne 6. 3. 2000 ob 15. uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Zvezna
ulica 2a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
– za predsedujočega skupščini se izvoli
Boris Perko,
– za preštevalko glasov se izvoli Ireno
Kos,
– za pristojno notarko se imenuje Nada
Kumar.
2. Pobuda skupščine firme Panadria,
d.o.o., o vključitvi Avtonabave, d.d., v Panadrio, d.o.o.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme se sklep o vključitvi družbe Avtonabava,
trgovina, zastopanje in storitve, d.d., v glav-
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no družbo Panadria, zastopanje in trgovina,
d.o.o., Ljubljana.
Sklep o vključitvi prijavi uprava družbe
Avtonabava, trgovina, zastopanje in storitve,
d.d., za vpis v sodni register, z navedbo
glavne družbe Panadria, zastopanje in trgovina, d.o.o., Ljubljana.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine, skupaj s
predlogi sklepov, je delničarjem na voljo v
tajništvu uprave, na sedežu družbe Avtonabava, d.d., vsak delovnik od 9. do 12. ure,
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Avtonabava, trgovina, zastopanje
in storitve, d.d.
uprava d.d.
Janez Moder, direktor
Ob-19732
Na podlagi 14. člena statuta IMP SKIP,
d.d., Ljubljana, Celovška 479, uprava družbe sklicuje
3. skupščino
delničarjev družbe IMP SKIP, d.d.,
ki bo 8. 3. 2000 ob 16. uri v prostorih
IMP SKIP, Jadranska 18, Ljubljana in predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, dva preštevalca glasov
in imenuje notarja po predlogu uprave.
2. Sprejem letnega poročila skupaj z revidiranim poročilom za leto 1998.
Predlog sklepa po predlogu uprave: potrdi se letno poročilo za leto 1998.
3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
soglasjem nadzornega sveta: pokrivanje izgube per 1. 1. 1999.
Stanje kapitalskih postavk per 31. 12.
1998 v SIT,
– osnovni kapital: 147,880.882 SIT,
– revalorizacijski popravek osnovnega
kapitala: 112,035.109 SIT,
– rezerve: 127,727.000 SIT,
– revalorizacijski
popravek
rezerv:
130,322.989,70 SIT,
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– prenešena izguba iz prejšnjih let:
405,677.082,20 SIT,
– revalorizacijski popravek izgube iz preteklih let: 81,031.620,40 SIT,
– nerazporejeni dobiček tekočega leta
(l. 1998): 59,838.498,70 SIT.
Skupaj kapital per 31. 12. 1998:
91,095.776,80 SIT.
Predlog pokrivanja izgube od leta 1993
do vključno leta 1996 v SIT.
Izguba od leta 1993 do vključno leta
1996 znaša 218,169.000 SIT.
Revalorizacijski popravek izgube do leta
1996 znaša 24,284.525 SIT.
Skupaj nepokrita izguba do leta 1996
znaša 242,453.525 SIT.
Nepokrita revalorizirana izguba do
vključno leta 1996 znaša 242,453.525 SIT,
se pokrije na naslednji način:
– iz rezerv in njihovega revalorizacijskega popravka (sorazmerno iz obeh postavk
rezerv): 242,453.525 SIT.
Izguba se pokriva per 1. 1. 1999.
4. Sprememba sedeža družbe – sprememba statuta.
Predlog sklepa po predlogu uprave:
sedež družbe se premesti iz Ljubljane v
Mengeš.
Spremeni se tretja alinea 1. člena statuta družbe, ki pravilno glasi: sedež družbe je
v Mengšu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa po predlogu uprave:
skupščina imenuje revizorsko hišo za leto
1999 “Dubarič, d.n.o., Svetovanje in revidiranje”.
6. Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu.
Predsednik skupščine seznani delničarje, da je s strani delavcev novi član Babič
Dušan.
Gradivo
Celotno gradivo, kakor tudi spremembe
statuta je delničarjem na vpogled v prostorih IMP-SKIP, Jadranska 18, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 5. 3. 2000 in njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela na sedež družbe tri
dni pred skupščino, to je najkasneje do
5. 3. 2000.
Prijavi mora biti priloženo potrdilo o lastništvu, pooblaščenci pa morajo priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci za skupščino so
se vsaj pol ure pred začetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
IMP SKIP, d.d.,
uprava družbe
Ob-19889
Na zahtevo delničarja Medvešek Pušnik,
Borznoposredniška hiša, d.d., katerega skupno število delnic predstavlja 82,9% osnovnega kapitala družbe, v skladu z 284. členom
zakona o gospodarskih družbah sklicujemo
skupščino
družbe Kroj Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Tržaška 118,
ki bo dne 7. 3. 2000 ob 13. uri na sedežu družbe, Tržaška 118, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bogdan Pušnik, za preštevalki
glasov Tanja Šprohar in Darja Pleše.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Jože
Rožman.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenujeta Jože Štefančič in Andrej
Lamovec.
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
na sedež družbe najmanj tri dni pred datumom skupščine.
Glasovalno pravico imajo tudi pooblaščenci, za katere se ob prijavi predloži
pisno pooblastilo, ki ostane deponirano pri
družbi.
Če skupščina ni sklepčna, se opravi nova seja skupščine istega dne, uro kasneje z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kroj Ljubljana, d.d.,
uprava
Ob-19912
Na podlagi 41. člena statuta družbe
VEGA, proizvodnja optičnih naprav, d.d.,
Ljubljana, Stegne 13/a, sklicujem
skupščino
delniške družbe VEGA, proizvodnja
optičnih naprav, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 6. 3. 2000 ob 9. uri v sejni
sobi, v tretjem nadstropju poslovne stavbe
družbe v Ljubljani, Stegne 13a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
imenovanje organov skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila komisije za štetje glasov predsedujoči skupščine ugotovi sklepčnost skupščine.
3. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča s stvarnimi vložki skladno s predlogom uprave.
4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta, skladno s predlogom uprave.
Predlagatelj sklepov je uprava družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Za sprejem sklepov pod 3. in 4. točko
dnevnega reda je potrebna večina najmanj
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, kolikor
delničarji želijo, da so o njem pravočasno
seznanjeni vsi delničarji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
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naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora biti le-ta sestavljena skladno z zakonom o prevzemih.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo k posamezni točki dnevnega reda in predlog sprememb in dopolnitev statuta bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a,
vsak delovni dan od 4. 2. 2000 do 3. 3.
2000, in sicer v času od 10. do 12. ure.
Prostori, kjer bo potekala skupščina, bodo odprti 30 minut pred pričetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, 6. 3. 2000 ob
10. uri v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
VEGA, d.d., Ljubljana
uprava družbe
direktor Robert Černe
Ob-19969
Delničarji Kmetijska zadruga Vipava,
z.o.o., Vipava, Vinogradniška zadruga Vipava, z.o.o., Vipava in Plahuta Primož, v skladu s tretjim odstavkom 284. členom ZGD
na podlagi pooblastitve s strani Okrožnega
sodišča v Novi Gorici, na podlagi sodbe Pg
435/99 z dne 26. 1. 2000, sklicujejo
2. skupščino
delničarjev družbe Agroind Vipava
1894 Vipava, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 6. marca 2000
ob 9. uri v prostorih Zadružnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Bojan Pečenko, za
preštevalki glasov pa Tanja Trošt in Vida
Lavrenčič. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Laura Čermelj.
2. Letno poročilo družbe za leto 1998 in
pokrivanje izgube iz leta 1998.
Predlog sklepa: ne sprejme se letno poročilo, ki ga je pripravila uprava družbe za
leto 1998. Odločanje o pokrivanju izgube iz
poslovnega leta 1998 se preloži do naslednje skupščine in sprejema letnega poročila
družbe za leto 1998.
3. Odgovornost nadzornega sveta in razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani nadzornega sveta Aldo Boškin, Branko Strgar,
Milan Saksida in Jože Jesenko.
4. Izvolitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa, ki ga skupaj s sklicatelji
usklajeno predlagajo tudi Kmečka družba, Slo-

venska razvojna družba, Slovenski odškodninski sklad in Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja: za nove člane nadzornega sveta se izvolijo: Boris Jež, Miloš Pešič, Franc Živec in Edvard Abram.
5. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 1999 se imenuje RFR Ernst
& Young, d.o.o., iz Ljubljane.
6. Imenovanje posebnega finančnega revizorja po 67. in74. členu ZPprev.
Predlog sklepa: za posebnega finančnega revizorja po 67. in 74. členu zakona o
prevzemih zaradi revizije poslovanja družbe
ter vodenja posameznih poslov ter zaradi
preveritve postavk v letnem poročilu od 1. 1.
1998 dalje se imenuje revizijska družba Euro-in & Partners, d.o.o., Kidričeva 66/a.
Gradivo so sklicatelji pripravili na podlagi
dosedanjega razpoložljivega gradiva uprave
družbe za sklic preklicane skupščine za dne
4. 11. 2000 in je delničarjem na vpogled
pri vhodu na sedež družbe Agroind, Vinarska cesta 5, Vipava, vsak delovnik od 9. do
12. ure, dneva objave sklica dalje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki ter pooblaščenci. Prosimo, da delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo sklicatelju Kmetijski zadrugi Vipava, Glavni trg 15, Vipava, tri dni pred zasedanjem (to je do petka 3. 3. 2000) zaradi
tehnične priprave zasedanja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
skepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih ob 10. uri, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o.,
Vipava
Vinogradniška zadruga Vipava,
z.o.o.,Vipava
Primož Plahuta
Ob-19913
Na podlagi 7 E člena statuta Posavje
trgovina, d.d., Brežice, se sklicuje
4. skupščina
delničarjev Posavje trgovina, d.d.,
Brežice, s sedežem v Brežicah, Cesta
prvih borcev 35,
ki bo v torek, 7. 3. 2000 ob 9. uri, v
posebni sobi Restavracije pri Blagovnici, Bizeljska 37, Brežice.
I. Dnevni red
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev in potrditev organov
skupščine ter sprejem dnevnega reda
skupščine Posavje trgovina, d.d., Brežice.
2. Preoblikovanje Posavje trgovina na
debelo in drobno, d.d. Brežice v Posavje
trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Brežice:
a) Sprejem sklepa o preoblikovanju;
b) Sprejem družbene pogodbe in pooblastilo za podpis;
c) Sprejem izjave po 4. točki 542. člena
ZGD;
d) Imenovanje poslovodje – direktorja in
namestnika poslovodje – direktorja.
3. Pobude in mnenja delničarjev.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika se
imenuje Franc Baškovič; za preštevalca glasov se imenujejo: Olga Majzelj in Mira Škof,
in potrdi se notar Andrej Dokler.
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Predlog sklepa št. 2a:
1. Družba Posavje trgovina na debelo in
drobno, d.d., Brežice, s sedežem v Brežicah, Cesta prvih borcev 35, se preoblikuje
iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
2. Preoblikovanje družbe Posavje trgovina na debelo in drobno, d.d., Brežice v
družbo z omejeno odgovornostjo se šteje
za izvršeno z dnem vpisa v sodni register.
3. Družba z omejeno odgovornostjo bo
poslovala s firmo: Posavje trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Brežice in skrajšano
firmo: Posavje trgovina, d.o.o., Brežice, na
sedežu v Brežicah, Cesta prvih borcev 35.
4. Osnovni kapital družbe po otvoritveni
bilanci na dan 1. 1. 1999 znaša
648,600.000 SIT. Navedeni osnovni kapital 648,600.000 se spremeni v poslovne
deleže v razmerju 1:1, 10 delnic po 1.000
SIT je enako osnovnemu vložku oziroma poslovnemu deležu v znesku 10.000 SIT.
Delnice, ki so na dan skupščine vpisane v delniško knjigo, postanejo poslovni
deleži.
S preoblikovanjem v družbo z omejeno
odgovornostjo delničarji dosedanje 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. S tem dnem pridobijo dotakratni
delničarji, ki postanejo družbeniki, poslovne deleže v družbi z omejeno odgovornostjo, ki po nominalni vrednosti ustrezajo skupni vrednosti nominalni vrednosti delnic, ki
so jih imeli v lasti na dan skupščine.
5. Družbo z omejeno odgovornostjo vodi direktor Ivan Novoselič in namestnik direktorja Franc Čater. Družbo zastopa direktor Ivan Novoselič, v njegovi odsotnosti pa
družbo zastopa namestnik direktorja Franc
Čater.
6. Posavje trgovina, d.o.o. je z ustanovitvijo univerzalni pravni naslednik d.d.
Družbeniki in družba nimajo z preoblikovanjem d.d. v d.o.o. nobenih novih obveznosti.
7. Druge značilnosti preoblikovanja
družbe:
– firma bo po preoblikovanju nadaljevala
z vsemi dejavnostmi za katere je bila registrirana kot d.d.,
– firma ob preoblikovanju zadrži sedanje
število zaposlenih in vsi zaposleni imajo pravice, ki jim pripadajo iz pravnega nasledstva,
– vsi interni akti ostanejo v veljavi.
Predlog sklepa št. 2 b: skupščina sprejema družbeno pogodbo družbe z omejeno
odgovornostjo Posavje trgovina, d.o.o. Brežice v obliki notarskega zapisa in je sestavni
del tega sklepa. Pooblašča se predsednika
skupščine Franca Baškovič za podpis te
pogodbe in podpis notarskega zapisa.
Predlog sklepa št. 2c: skupščina sprejema ugotovitveni sklep, da je uprava družbe
Posavje, trgovina, d.d. na dnevni red te
skupščine uvrstila izjavo po 4. točki 542
člena ZGD v naslednjem besedilu:
Družba Posavje, trgovina d.d. izjavlja, da
bo v skladu z 4. točko, 542. člena ZGD
odkupila vse poslovne deleže nastale s
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preoblikovanjem družbe za odškodnino v
višini 1.000 SIT za delnico oziroma poslovni delež, ki je bil pridobljen pri menjavi za
delnico v razmerju 1:1.
S preoblikovanjem v družbo z omejeno
odgovornostjo delničarji dosedanje 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. S tem dnem pridobijo dotakratni
delničarji, ki postanejo družbeniki, poslovne deleže v družbi z omejeno odgovornostjo, ki po nominalni vrednosti ustrezajo skupni vrednosti nominalni vrednosti delnic, ki
so jih imeli v lasti na dan skupščine.
Predlog sklepa št. 2 d: poslovodstvo se
zaradi preoblikovanja iz delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo ne spremeni, se pa poimenuje in ostaja v sestavi
kot sledi: za poslovodjo - direktor, d.o.o.
ostaja Ivan Novoselič, za namestnika poslovodje – namestnik direktorja pa Franc
Čater.
II. Vpogled gradiva:
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Brežicah, Cesta prvih borcev
35, vsak delovni dan od objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine
od 12. ure do 15. ure pri Jerman Remigiju.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 7. 3. 2000 ob
9. uri. V primeru, da skupščina ne bo
sklepčna ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeleži delničar, njegov zastopnik ali pooblaščenec, ki je vpisan
v delniško knjigo na dan skupščine in ki
najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo pri Majzelj Olgi. Zastopniki in pooblaščenci morajo ob priglasitvi
predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Posavje, d.d., Brežice
predsednik uprave
Ivan Novoselič
Št. 000504
Ob-19982
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana
d.d., Streliška 12, Ljubljana sklicuje na podlagi drugega odstavka 22. člena statuta delniške družbe
3. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,
Streliška 12, Ljubljana,
ki bo v petek dne 6. 3. 2000 ob 17. uri,
na sedežu družbe, Streliška 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Godeša,
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– za preštevalca glasov Jano Ajtnik in
Jožico Zrinski.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Bregar iz Litije.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: besedilo statuta Gostinskega podjetja Ljubljana d.d. se spremeni tako, da se vsi členi od 1. do 55.
črtajo in se nadomestijo z novimi členi od
1. do 51., v besedilu, ki je priloga k temu
sklepu.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Odpokličejo se dosedanji člani
nadzornega sveta.
2. Kot predstavniki delničarjev, se v
nadzorni svet izvolijo:
– Anton Glavan,
– Borut Razdevšek,
– Zoran Žnidarič,
– Tomaž Lahajner.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan, ko izteče rok za prijavo udeležbe na skupščini vpisani v delniško knjigo
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d., oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti skladno z zahtevami, ki so
določene z zakonom.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, kolikor so udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavili družbi osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred skupščino, to je najkasneje do vključno 3. 3. 2000 (pisno prijavo
mora družba prejeti najkasneje tri dni pred
skupščino). Pooblaščenci naj hkrati s prijavo družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zastopanju.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju pred vhodom v prostor, kjer bo
seja skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu družbe, na Streliški 12 v Ljubljani vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani ure ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d.
direktor
Aleksander Modrijan

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30724-1/00-3
Ob-19857
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 27. 1. 2000 na zahtevo Združenja
družb za upravljanje, Čopova 11, 1000
Ljubljana, glede Sporazuma vseh registriranih pooblaščenih investicijskih družb o sodelovanju na javnem razpisu SRD (Sporazum), uvedel postopek za izdajo negativnega izvida na podlagi 8. člena ZPOmK in podrejeno za podelitev posamične izjeme na
podlagi 7. člena ZPOmK.
Sporazum je bil sklenjen v zvezi z javnim
razpisom za zbiranje ponudb za nakup delnic oziroma poslovnih deležev, objavljenim
v Uradnem listu RS, št. 4-5/00. Javni razpis
se nanaša na prodajo premoženja, ki ga
mora SRD prodati pooblaščenim investicijskim družbam v zameno za lastniške certifikate.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Ob-20029
Urad ugotavlja, da glede na dejstva, ki
jih pozna, v zvezi s sklenitvijo Pogodbe o
poslovno - tehničnem sodelovanju (v nadaljevanju: Pogodba) med
ALPE AIR d.o.o., podjetje za zračni
promet, trgovino in turizem, Zg. Brnik
130E, 4210 Brnik – Aerodrom Ljubljana, ki ga zastopa direktor Mihael Vidnjevič
(v nadaljevanju: Alpe Air d.o.o.); in
LAUS AIR d.o.o., Ilica 153, 10000 Zagreb, Hrvaška, ki ga zastopa direktor Divko Budak (v nadaljevanju: Laus Air d.o.o.);
ni bil kršen prvi odstavek 5. člena ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-22/99-5
Ob-20030
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 28. 1. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da koncentracija gospodarskih družb Veletrgovina Koloniale d.d., Tržaška cesta
39, 2000 Maribor, Maxina d.d., Ulica
10. oktobra, 2000 Maribor, in TP Prehrana d.d., Kardeljeva cesta 39, 2000
Maribor, ni podrejena določilom ZPOmK.
Koncentracija se izkazuje z odkupom
delnic podjetij TP Prehrana d.d., Maribor,
in Maxina d.d., Maribor, ki ga je izvedlo
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podjetje Veletrgovina Koloniale d.d., Maribor, in s tem pridobilo večinski lastniški delež v obeh navedenih podjetjih.
Aktualno notifikacijo koncentracije je
urad prejel 29. 12. 1999. Urad ugotavlja,
da je koncentracija vsebinsko in oblikovno
pravilno priglašena (12. člen ZPOmK), vendar pa določilom trenutno veljavnega ZPOmK v zvezi s koncentracijami podjetij ni podrejena, ker se prevzem kontrolnega interesa izkazuje še pred uveljavitvijo ZPOmK,
torej še v času veljavnosti zakona o varstvu
konkurence (Ur. l. RS, št. 18/93; ZVK), ki
pa ni določal obveznosti notifikacij nameravanih koncentracij, razen če bi združena
podjetja obvladovala več kot 50 odstotkov
trga določenega proizvoda ali storitve v Republiki Sloveniji. Urad je v zadevnem primeru testiral stanje tržnih deležev v koncentraciji udeleženih podjetij, možnosti za omejevanje konkurence in možnost zlorabe morebitnega prevladujočega položaja podjetja na
trgu in na podlagi rezultatov ugotovil, da za
zadevno koncentracijo v trenutkih pridobitev delnic ni bilo obveznosti notifikacije koncentracije (po ZVK) in da je koncentracija
skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Št. 5-00
Ob-19861
Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja Radio
Brezje, d.o.o., Na Trati 2, 2112 Maribor.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
100% lastnik: Štefan Jambrošič.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, jur.

Razne objave
Popravek
Ob-19996
V javnem razpisu za zbiranje ponudb za
nakup delnic oziroma poslovnih deležev
SRD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 4-5 z dne 21. 1. 2000, Ob-19327, na
straneh od 371 do 394, je pravilna izklicna
cena prvega paketa 13.040,438.001
SIT.
Slovenska razvojna družba
Št. 02/2000
Ob-19845
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.
RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbornica Slovenije

Št.

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
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T-0475
T-0476
T-0477

ES

PI

A-0876 Vlasta Puntar Kromar, univ. dipl.
inž. arh.
A-0877 Andreja Kuzmanić, univ. dipl. inž.
arh.
A-0878 Milorad Sakač, univ. dipl. inž.
arh.
A-0879 Dušan Murovec, univ. dipl. inž.
arh.
G-1324 Marjan Lakoše, inž. grad.
G-1406 Andrej Jereb, inž. grad.
G-1496 Bernard Kavčič, univ. dipl. inž.
grad.
G-1526 Drago Elikan, inž. grad.
G-1827 Martin Berden, inž. grad.
G-1829 Igor Petovar, inž. grad.
G-1830 Edvard Brunčič, inž. grad.
G-1832 Sabina Žaja, univ. dipl. inž. grad.
G-1833 Olivio Gržentić, univ. dipl. inž.
grad.
G-1834 Leopold Gorjup, inž. grad.
G-1837 Franc Pevec, inž. grad.
G-1838 Mitja Čotar, univ. dipl. inž. grad.
G-1839 Aleš Vojska, univ. dipl. inž. grad.
G-1840 Ladislav Kavčič, inž. grad.
G-1841 Janko Šmigoc, univ. dipl. inž.
grad.
G-1845 Martin Rojnik, inž. grad.
G-1846 Tomaž Lozar, inž. grad.
S-0957 Istok Junkar, univ. dipl. inž. str.
S-0958 Dragan Taler, univ. dipl. inž. str.
S-0959 Branko Roškar, inž. str.
S-0960 Peter Blažek, univ. dipl. inž. str.
S-0961 Jakob Stržinar, univ. dipl. inž.
str.
S-0962 Slavko Cojhter, inž. str.
S-0963 Zlatko Bogdanić, univ. dipl. inž.
str.
S-0965 Nebojša Zoranovič, univ. dipl.
inž. str.
S-0966 mag. Drago Franko, univ. dipl.
inž. str.
S-0967 Jožef Hozjan, univ. dipl. inž. str.
E-0774 Jadran Muha, inž. el.
E-0807 Miran Kosmač, univ. dipl. inž. el.
E-1106 Matjaž Kopač, univ. dipl. inž. el.
E-1107 Emil Plaskan, univ. dipl. inž. el.
E-1108 Andrej Vičič, inž. el.
E-1109 Borut Jenko, univ. dipl. inž. el.
E-1110 Ivan Sušin, univ. dipl. inž. el.
E-1111 Bogoljub Sember, inž. el.
E-1112 Bojan Klinkon, univ. dipl. inž. el.
E-1113 Martin Novšak, univ. dipl. inž. el.
E-1114 Josip Čagalj, inž. el.
E-1115 Andrej Kunej, univ. dipl. inž. el.
E-1116 Hinko Uršič, univ. dipl. inž. el.
E-1117 Aleš Skubic, univ. dipl. inž. el.
E-1118 Sandi Willewaldt, univ. dipl. inž.
el.
E-1119 Boris Tavčar, inž. el.
T-0364 dr. Evgen Dervarič, univ. dipl.
inž. rud.
T-0473 Klemen Sotlar, univ. dipl. inž.
geol.
T-0474 Zmagoslav Jerše, univ. dipl. inž.
geol.

T-0478
T-0480
T-0482

Zoran Andrić, univ. dipl. inž.
geol.
Tomaž Beguš, univ. dipl. inž.
geol.
Jasna Jerman, univ. dipl. inž.
geol.
Marko Kočevar, univ. dipl. inž.
geol.
Zdenka Popović, univ. dipl. inž.
geol.
Dušan Kogej, univ. dipl. inž.
kem.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 02/2000
Ob-19846
Na podlagi 99. in 103. člena statuta IZS
(Ur. l. RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska
zbornica Slovenije
seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris
iz članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev
Njihove zahteve je obravnaval upravni odbor na 36. redni seji z dne 21. 12. 1999 in
sprejel sklep št. 484/6, da se iz članstva
zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev
izbriše naslednje inženirje:
ES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PI

A-0043 Barbara Pretnar, univ. dipl.
inž. arh.
A-0048 Darja Radeta, univ. dipl.
inž. arh.
A-0125 Branko Križanič, univ. dipl.
inž. arh.
A-0312 Aleš Tišler, univ. dipl. inž.
arh.
E-0207 Pavel Meše, univ. dipl. inž.
el.
G-0129 Vinko Škufca, univ. dipl.
inž. grad.
G-0244 Humbert Caharija, univ.
dipl. inž. grad.
G-0436 Nika Kadič, inž. grad.
G-0668 Oto Tušar, inž. grad.
G-0852 Zdenka Kos, univ. dipl.
inž. grad.
G-1152 mag. Tomaž Umek, univ.
dipl. inž. grad.
G-1405 Andrej Štefančič, inž. grad.
S-0041 Jože Kranjc, univ. dipl. inž.
str.
S-0057 Izidor Gomilšek, inž. str.
S-0120 Jadranko Medak, univ.
dipl. inž. str.
S-0235 Simon Novak, univ. dipl.
inž. str.
S-0314 Boris Brinovšek, inž. str.
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18.

S-0566 Miran Žgajnar, univ. dipl.
inž. str.
S-0759 Andrej Jurca, inž. str.
E-0419 Stanislav Tomšič, inž. el.
E-0443 Martin Orehek, inž. el.
E-0549 Adolf Jureše, univ. dipl.
inž. el.
E-0606 Borut Vehovec, univ. dipl.
inž. el.
E-0115 Peter Podlipnik, univ. dipl.
inž. el.
T-0006 Jakob-Franc Planinc, inž.
les.ind.
T-0109 Marko Karlovšek, univ.
dipl. inž. kem.
T-0120 Ludvik Hriberšek, univ.
dipl. inž. metal.
T-0401 Marjeta Cestnik, univ. dipl.
inž. rud.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 363-07-2/99
Ob-19767
Na podlagi 10. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije in
posebnega načrta prodaje in zamenjave
državnega premoženja – nepremičnin, ki
ga je Vlada Republike Slovenije določila s
sklepom št. 460-05/98-15(N) z dne
23. septembra 1999, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, razpisuje
javno dražbo
Predmet javne dražbe je:
1. odprodaja nekdanje vojašnice v
Gornji Radgoni v izmeri 1052,80 m2, s
pripadajočim gospodarskim poslopjem v
izmeri 160,70 m2, pralnico v izmeri
82,30 m2, garažami v izmeri 60,70 m2,
zidano lopo v izmeri 66 m2, skladišče v
izmeri 13,40 m 2, plinsko postajo v izmeri
7,80 m2 in pripadajočim zemljiščem v izmeri 10790 m2, za izklicno ceno
129,514.027,80 SIT;
2. stražnica Konjišče v izmeri 143,90 m2,
s pripadajočo jedilnico in kuhinjo v izmeri
100,50 m2, bivšim svinjakom v izmeri
93,60 m2 in plinsko postajo v izmeri 8 m2 in
pripadajočim zemljiščem v izmeri 8802 m2,
za izklicno ceno 27,490.172,90 SIT.
Stražnica je oddana v najem.
Pogoji dražbe:
a) Nepremičnini se odprodajata po posamičnih točkah. Točka se odprodaja v celoti po sistemu videno-kupljeno.
b) Davek na promet nepremičnine,
stroške overitve podpisa in stroške prepisa
plača kupec.
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c) Javna dražba bo pisno.
d) Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na ŽR
št. 50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200021-00102000 – varščina, ločeno za vsako točko. Po opravljeni javni
dražbi se neuspelim dražiteljem varščina vrne v roku osmih dni brez obresti.
e) Pogodba mora biti sklenjena v petnajstih delovnih dneh po opravljeni javni
dražbi.
f) Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v osmih dneh od podpisa pogodbe
na ŽR št. 50100-630-10014, sklic na številko 18 15202-7200021-00102000. Položena varščina se všteje v kupnino.
g) Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 069/61-164, dne
16. februarja 2000 ob 10. uri.
Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
24. 2. 2000 do 9. ure, na naslov: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.
Ponudbe se označi:
– ”ponudba za nakup vojašnice Gornja
Radgona – ne odpiraj” in
– ”ponudba za nakup stražnice Konjišče
– ne odpiraj”.
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– izpisek iz sodnega registra, če je ponudnik pravna oseba.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-19778
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta mestne občine Celje o prodaji poslovnih prostorov, last Mestne občine Celje, objavlja
prodajo
nepremičnin z zbiranjem pisnih ponudb
(pisna dražba)
1. Predmet prodaje: poslovni prostor za
proizvodno-storitveno dejavnost v stavbi Ul.
bratov Vošnjakov 1, Celje, v izmeri
28,83 m2.
Izklicna cena je 3,843.182 SIT.
Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev
dražbe predkupno pravico.
Prodajali bomo po načelu “videno – kupljeno”.
2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja ponudb)
Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra, s
katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi dokazilo o plačilu davkov in prispevkov. V
primeru, da je ponudnik najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali stanovanja, last Mestne občine Celje ali
Stanovanjskega sklada občine Celje,
mora ponudbi priložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova najemnega
razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno na naslov: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih knezov
8, Celje, v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba za nakup posl. prostorov Ulica bratov Vošnjakov 1”.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
22. 2. 2000. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od najnižje prodajne
cene (izklicne cene) na žiro račun Stanovanjskega sklada občine Celje, št.
50700-652-25505, sklic na št. 181. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 5 dneh.
Odpiranje pisnih ponudb bo 23. 2. 2000
ob 15. uri, na Stanovanjskem skladu občine Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb
ne bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po
odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki
ponudi najvišjo ceno, pri enaki ceni pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne
kupnine.
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v
15 dneh po odpiranju pisnih ponudb, rok za
plačilo celotne kupnine pa je 8 dni od uveljavitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami in
druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije se dobijo na zgoraj
navedenem naslovu, vsak dan od 8. do 11.
ure, tel. 063/481-511, faks 063/481-512,
kontaktna oseba: Arnuš Janko. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Stanovanjski sklad občine Celje
Št. 402-04/98
Ob-20017
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 23. 9. 1999 in členov uredbe
o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije,
se objavlja
javna dražba
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
številka telefaksa 061/178-55-79.
2. Predmet javne dražbe:
(a) Odprodaja rabljenih osebnih vozil po
priloženem seznamu:
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Zap.
št.

Tip
vozila

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CITROEN BX 16 RS
CITROEN BX 16 RS
RENAULT-R5 CAMPUS
RENAULT-R5 CAMPUS
RENAULT - R4 GTL
RENAULT-R5 CAMPUS
RENAULT-R5 CAMPUS
ALFA ROMEO 164 3.0 V6
ALFA ROMEO 164 V6
ALFA ROMEO 164 3.0 V6
CITROEN BX 16 RS
CITROEN BX 16 RS
RENAULT - R4 GTL
RENAULT CHAMADE R-19
VAZ - TER DŽIP
RENAULT - EXPRES
CITROEN ZX
CITROEN ZX
CITROEN - KOMBI C-25D
RENAULT - R4 GTL
RENAULT - R4 GTL
REANAULT SAFRANE
REANAULT SAFRANE
REANAULT SAFRANE
ALFA ROMEO 164 3.0 V6
REANAULT SAFRANE

Št.

9-10 / 4. 2. 2000 / Stran 627

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1580
1580
1108
1108
1108
1108
1108
2959
2959
2959
1580
1580
1108
1390
2445
1390
1360
1360
2500
1108
1108
2963
2975
2975
2959
2975

1989
1989
1991
1993
1992
1991
1991
1992
1991
1992
1989
1989
1991
1992
1986
1995
1992
1992
1987
1988
1989
1994
1993
1993
1992
1994

270,070
236,555
135,532
128,070
85,080
159,211
191,170
259,448
278,652
282,100
251,829
258,710
80,632
169,496
7,421
122,247
124,915
116,106
139,378
146,510
183,114
197,622
230,150
209,021
215,084
196,080

380,000.00
395,000.00
240,000.00
310,000.00
115,000.00
220,000.00
250,000.00
295,000.00
275,000.00
315,000.00
345,000.00
315,000.00
105,000.00
510,000.00
310,000.00
450,000.00
360,000.00
380,000.00
320,000.00
115,000.00
65,000.00
1,850,000.00
850,000.00
1,400,000.00
45,000.00
1,450,000.00

Ogled vozil od zaporedne št. 1 do zaporedne št. 27 bo dne 16. 2. 2000, ob 9. uri, v Ljubljani, Gregorčičeva 20, kontaktna oseba
Stane Grabner, tel št. 061/178-14-08.
Zap.
št.

Tip
vozila

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

RENAULT EXPRES 1,4
VW TRANSPORTER 2,5 benzin
RENAULT TRAFIC T2B3 KOMBIBUS
RENAULT TRAFIC T2B3 KOMBIBUS
OPEL CORSA 1,2 SWING LS
PEUGEOT J5 2,5D
MEREDEZ BENZ GD 300
OPEL ASTRA 1,6 GL
RENAULT EXPRES 1,4
RENAULT EXPRES 1,4
RENAULT EXPRES 1,4
RENAULT EXPRES 1,4
RENAULT EXPRES 1,4
RENAULT MASTER R8D6 MINIBUS
RENAULT MASTER R8D6 MINIBUS
RENAULT EXPRES 1,4
PEUGEOT J5 2,5D
RENAULT CLIO 1,4 RT
RENAULT CLIO 1,4 RT
RENAULT CLIO 1,4 RT

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1390
2460
2068
2068
1196
2500

1994
1993
1994
1994
1992
1989
1982
1992
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1986
1989
1994
1994
1994

67,563
249,119
83,568
67,219
114,895
18,718
174,134
66,402
87,140
119,737
141,201
82,657
33,702
29,943
144,095
76,681
59,624
59,624
117,515

465,000.00
850,000.00
790,000.00
580,000.00
450,000.00
410,000.00
320,000.00
690,000.00
430,000.00
490,000.00
415,000.00
405,000.00
410,000.00
1,050,000.00
1,100,000.00
85,000.00
370,000.00
590,000.00
580,000.00
550,000.00

1598
1390
1390
1390
1390
1390
2499
2499
1397
2500
1390
1390
1390

Ogled vozil od zaporedne št. 28 do zaporedne št. 47 bo dne 16. 2. 2000, ob 14.30, v Ljubljani, Cesta v mestni log 31, (gasilsko
društvo Trnovo), kontaktna oseba Franci Brlek, tel. 061/333-662.
Zap.
št.

Tip
vozila

48
49

RENAULT R 4 GTL
RENAULT R 4 GTL

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1108
1108

1989
1989

78,807

25,000.00
20,000.00

Ogled vozil od zaporedne št. 48 do zaporedne št. 49 bo dne 14. 2. 2000, ob 9. uri, v Ljubljani, Vožarski pot 12, kontaktna oseba
Majda Kmet, tel. 061/216-908.
Zap.
št.

Tip
vozila

50
51
52
53
54
55

VOLKSWAGEN GOLF CL
SUZUKI 413 JX SJ
RENAULT CLIO 1.2 RN
PEUGEOT 205 GTI
VW UNIS GOLF CLD
FORD FIESTA 1.4 CLX

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1595
1324
1171
1905
1588
1392

1991
1986
1993
1987
1991
1990

139,089
163,687
95,422
135,120
176,628
107,794

340,000.00
250,000.00
110,000.00
365,000.00
350,000.00
290,000.00

Stran

628 / Št. 9-10 / 4. 2. 2000

Zap.
št.

Tip
vozila

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ALFA ROMEO 90/2,5
MITSHUBISHI PAJERO 2.5 TD
FORD FIESTA 1.3 FUN
STEYER DAIMLER PUCH 300 GD
VW GOLF CL
HYUNDAI ACCENT 1.3 LSI
RENAULT TRAFIC T 318
STEYER DAIMLER PUCH 230 GE
STEYER DAIMLER PUCH 230 GE
BMW 525 i
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ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

2492
2476
1299
2998
1595
1341
1721
2999
2999
1721

1984
1991
1994
1983
1992
1996
1988
1991
1991
1989

133,000
97,984
129,437
164,800
102,385
57,400
143,771
78,796
45,874
181,826

260,000.00
310,000.00
490,000.00
610,000.00
130,000.00
190,000.00
340,000.00
1,350,000.00
1,400,000.00
710,000.00

Ogled vozil od zaporedne št. 50 do zaporedne št. 65 bo dne 15. 2. 2000, ob 9. uri, v Ljubljani, Vodovodna 93, kontaktna oseba Iztok
Curk, tel. 061/343-975.
Zap.
št.

Tip
vozila

66

NISSAN SUNNY

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1488

1988

132,314

205,000.00

Ogled vozila pod zaporedno št. 66 bo dne 14. 2. 2000, ob 10. uri, v Ljubljani, Beethovnova 11, kontaktna oseba Branko Podpečan,
tel. 041/ 264-491.
Zap.
št.

Tip
vozila

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

VOLKSWAGEN SANTANA
VW CARAVELLA KOMBI
RENAULT KOMBIBUS T2B3
RENAULT 4
FORD ESCORD 1,6 D
RENAULT CLIO 1,2
RENAULT 5 CAMPUS
RENAULT CLIO 1,2 RL
RENAULT 25 TX
RENAULT 4 GTL
RENAULT 5 CAMPUS
FIAT CROMA
RENAULT 4 GTL
RENAULT 5 CAMPUS
RENAULT 4 GTL
RENAULT 4 GTL
RENAULT 4
JUGO 55

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1994
1588
2068
1098
1597
1171
1108
1171
2165
1108
1108
1585
1108
1108
1108
1108
1100
1116

1983
1990
1991
1991
1988
1994
1993
1994
1990
1992
1993
1988
1990
1992
1991
1992
1991
1990

124,000
33,030
449,166
38,832
150,160
167,080
91,348
94,200
138,732
76,413
134,954
178,121
93,235
48,185
78,267
77,921
115,069
54,617

0.00
190,000.00
310,000.00
125,000.00
65,000.00
395,000.00
210,000.00
100,000.00
460,000.00
35,000.00
375,000.00
210,000.00
100,000.00
330,000.00
115,000.00
115,000.00
110,000.00
45,000.00

Za ogled vozila pod zaporedno št. 67, dogovor za lokacijo in uro ogleda po telefonu: 065/35-450, kontaktna oseba Boris Dominko ali
Vera Gašparin.
Za ogled vozila pod zaporedno št. 68, dogovor za lokacijo in uro ogleda po telefonu: 0602/85-310, kontaktna oseba Boštjan
Poberžnik.
Za ogled vozila pod zaporedno št. 69, št. 71, št. 74, št. 76, št. 77, dogovor za lokacijo in uro ogleda po telefonu: 062/306-021,
kontaktna oseba Marko Seifret ali Ivan Koban.
Za ogled vozila pod zaporedno št. 72, št. 73, dogovor za lokacijo in uro ogleda po telefonu: 064/861-155, kontaktna oseba Milan
Kolman ali Edo Žnidaršič.
Za ogled vozila pod zaporedno št. 70, št. 75, št. 78, št. 79 do št. 84, ogled bo možen 15. 2. 2000 v BTC Ljubljana, mreža AMZS,
kontaktna oseba Boštjan Smodek, tel. 041/ 330-003.
Zap.
št.

Tip
vozila

85
86
87

RENAULT LAGUNA
RENAULT SAFRANE
CITROEN ZX 1,6 AURA

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1783
2875
1580

1995
1995
1992

190,816
190,218
150,000

1,050,000.00
1,650,000.00
420,000.00

Ogled vozil od zaporedne št. 85 do zaporedne št. 87 bo dne 14. 2. 2000, ob 10. uri, v Ljubljani, Kotnikova 5, kontaktna oseba Aljoša
Pečan, tel. 061/178-32-16.
Zap.
št.

Tip
vozila

88
89
90
91
92
93

RENAULT 19 RT 1.8
RENAULT 4 GTL
RENAULT 4 GTL
RENAULT 4 GTL
YUGO 45 KORAL
RENAULT 4 GTL

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1794
1108
1108
1108
908
1108

1992
1992
1991
1991
1991
1992

106,840
72,667
87,102
70,746
110,803
48,173

480,000.00
115,000.00
105,000.00
110,000.00
45,000.00
120,000.00

Ogled vozil od zaporedne št. 88 do zaporedne št. 93 bo dne 18. 2. 2000, ob 10. uri, v Ljubljani, Parmova 33, kontaktna oseba Igor
Simšič, tel. 061/136-22-97.
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Zap.
št.

Tip
vozila

94
95
96
97

VOLKSWAGEN GOLF CL
RENAULT 19 1,8 I
VOLKSWAGEN GOLF CL
RENAULT 19 1,8i

Št.

9-10 / 4. 2. 2000 / Stran 629

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1595
1794
1598
1794

1992
1993
1992
1993

159,119
94,138
108,949
98,940

810,000.00
710,000.00
720,000.00
710,000.00

Ogled vozil od zaporedne št. 94 do zaporedne št. 97 bo dne 18. 2. 2000, ob 12. uri, v Ljubljani, Langusova 4, kontaktna oseba Braco
Šergan, tel. 061/17-88-234.
Zap.
št.

Tip
vozila

98
99
100
101
102
103
104

GOLF JX
RENAULT 5 CAMPUS
RENAULT 4
GOLF JX
ZASTAVA 101
RENAULT 5 CAMPUS
GOLF JX 1,4 CL

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1272
1108
1108
1272
1116
1108
1391

1990
1992
1989
1990
1990
1993
1992

214,097
106,968
145,605
111,011
61,448
61,758
133,369

370,000.00
230,000.00
65,000.00
470,000.00
45,000.00
350,000.00
610,000.00

Ogled vozil od zaporedne št. 98 do zaporedne št. 104 bo dne 21. 2. 2000, ob 9. uri, v Ljubljani, Tržaška 19, kontaktna oseba Ivanka
Ribič, tel. 061/17-88-014.
Zap.
št.

Tip
vozila

105

RENAULT 4 GTL

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1108

1991

53,819

35,000.00

Ogled vozila pod zaporedno št. 105 bo dne 17. 2. 2000, ob 9. uri, v Ljubljani, Dunajska 48, kontaktna oseba Boris Turk,
0609/634-641.
Zap.
št.

Tip
vozila

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

YUGO KORAL
RENAULT 4 GTL
YUGO KORAL
YUGO KORAL
RENAULT 4
YUGO 55 JUNIOR
YUGO 55 EX
LADA KARAVAN
LADA NIVA 1600
RENAULT 4 GTL
RENAULT 4 GTL

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1116
1108
1116
1116
1108
1116
903
1570
1570
1108
1108

1989
1990
1990
1990
1992
1990
1988
1991
1989
1991
1991

102,969
48,757
58,402
59,933
76,992
67,191
51,282
23,095
76,443
49,416
123,919

45,000.00
100,000.00
55,000.00
55,000.00
115,000.00
35,000.00
25,000.00
190,000.00
130,000.00
100,000.00
85,000.00

Ogled vozil od zaporedne št. 106 do zaporedne št. 116 bo dne 17. 2. 2000, ob 10. uri, v Ljubljani, Zemljemerska 12, kontaktna
oseba Ciril Mohorič, tel. 0609/640-394.
Zap.
št.

Tip
vozila

117

RENAULT EXPRESS 1,4 CAT

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1390

1995

71,936

460,000.00

Ogled vozila pod zaporedno št. 117 bo dne 17. 2. 2000, ob 13. uri, v Ljubljani, Pot na Golovec 25, kontaktna oseba Jože Prosen, tel.
186-31-42.
Zap.
št.

Tip
vozila

118

SUBARU LEGACY

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1994

1991

191,789

1,250,000.00

Ogled vozila pod zaporedno št. 118 bo dne 17. 2. 2000, ob 13. uri, v Ljubljani, Pot na Golovec 25, kontaktna oseba Mojca Fon
Jager, tel. 172-11-77.
Zap.
št.

Tip
vozila

119

RENAULT 19 CHAMADE TSE

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

1390

1992

180,000

490,000.00

Ogled vozila pod zaporedno št. 119 bo dne 17. 2. 2000, ob 13. uri, v Ljubljani, Pot na Golovec 25.
Zap.
št.

Tip
vozila

120
121
122
123
124

YUGO 45 KORAL
LADA SAMARA 1300
VW GOLF JX
VW GOLF JX
VW GOLF CL

ccm

Letnik

Prevoženi
km

Cenjena
oc. vred.

908
1300
1272
1272
1781

1990
1991
1990
1990
1994

49,355
43,707
165,701
147,701
73,246

65,000.00
150,000.00
530,000.00
560,000.00
980,000.00

Stran

630 / Št. 9-10 / 4. 2. 2000

Ogled vozil pod zaporedno št. 120 in
št. 121 bo dne 21. 2. 2000, ob 9. uri,
pred Upravno enoto Nova Gorica, informacije na Upravni enoti Nova Gorica, tel.
065/28-527.
Ogled vozil pod zaporedno št. 122 do
št. 124 bo dne 22. 2. 2000, ob 9. uri, na
parkirišču Servisa skupnih služb vlade,
Ljubljana,
Gregorčičeva
27a,
tel.
178-54-00.
(b) Vsa vozila se odprodaja po sistemu
videno-kupljeno. Davek na promet vozila,
davek na dodano vrednost, in stroške prepisa plača kupec.
(c) Rok predaje: po podpisu pogodbe in
izvršenih plačilih.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dni po opravljeni javni dražbi, predpogodba
pa na dan javne dražbe.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih
dni od podpisa pogodbe na ŽR. št.
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7201001-84230100.
6. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene vsakega vozila na ŽR. št.
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7201001-84230100 - varščina z
obvezno navedbo namena nakazila “varščina za vozilo pod zap. št. ... “. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo kavcija vrne v
roku osmih dni brez obresti.
7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za pravne osebe),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR (za pravne
osebe),
– pooblastilo za zastopanje in podpis
predpogodbe.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2000 ob 9. uri v sejni sobi na naslovu Langusova 4, v Ljubljani.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Ob-19942
S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg št. 99/10290 z dne 29. 10. 1999
je bil začet likvidacijski postopek zoper dolžnika Slovenske železarne – Podjetje za financiranje predelave, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana. Oklic o začetku
likvidacijskega postopka je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 100 z dne 10. 12.
1999.
Za likvidacijsko upraviteljico je bila imenovana Leskovšek Ivanka, Žiganja vas 78,
4294 Križe.
V skladu s peto alineo 381. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93) likvidacijska upraviteljica
poziva
upnike, da prijavijo svoje terjatve v
roku 30 dni, šteto od dneva objave tega
poziva.
Upniki morajo vlogo v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti terjatve, po-
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slati likvidacijski upraviteljici na naslov: SŽ –
Podjetje za financiranje predelave, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji, Gerbičeva 98, Ljubljana.
Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti.
Ivanka Leskovšek
likvidacijska upraviteljica

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Arana d.o.o., Preradovičeva 20, Ljubljana, štampiljko z napisom ARANA d.o.o. Ljubljana. gnk-17144
NOVA KREDITNA BANKA, VITA KRAIGHERJA 4, Maribor, štampiljko štirioglate oblike 4,5 cm X 1,5 cm z logotipom KBM ter
naslednje vsebine Nova KBM d. d. Podružnica Maribor Ekspozitura Centrala 5.
gnp-17085

Priglasitveni list
Avsec Katja, Staro sejmišče 26, Šentjernej, priglasitveni list, opravilna št.
038/0593-94, izdan dne 12. 7. 1994.
gnc-17069
Cvirn Ivan, Podgorje 83/a, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-0204/94, izdan dne 5. 5. 1994. gnw-17349
Čelan Anita s.p., Prepolje 61, Marjeta
na Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna št. 064/4503/96, izdan dne 23. 2.
1996. gnm-17184
Jakšič Jožef, Kapca 95, Lendava - Lendva, obrtno dovoljenje, št. 313020374/00, izdala GZS. gno-17182
Jakšič Jožef, Kapca 95, Lendava - Lendva, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
31302-0374/00, izdala GZS. gnn-17183
Jecl Jožef, Senovica 26, Šmarje pri Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
54/789/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnd-17018
Jecl Jožef, Senovica 26, Šmarje pri Jelšah, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
42548/0022/00-64 1995. gni-17013
Jesenko Milan, Jezero 87, Preserje,
priglasitveni list, opravilna št. 28-0333/94
- original, izdan dne 25. 4. 1994.
gnq-17005
Lokar Mojca, Prelesje 21, Šentrupert,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0419/94,
izdan dne 17. 11. 1994. gnl-17285
Lorenčič Zdenko s.p., Valvasorjeva ulica
1, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
0642525/94. gny-17097
Narat Martin, Podgorje 76, Kamnik, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
053071/1264/01-25/1995, izdana dne
13. 9. 1995. gnp-16906

Oštir Stanko, Izvir 8, Cerklje ob Krki,
priglasitveni list, opravilna št. 61200-23/991-34-02/02. gnq-16955
Pavlović Marinko, Rimska 2, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0252/94,
izdan dne 18. 5. 1994. gng-17115
Pogačar Janez s.p., Pot k ribniku 20,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 282022/94, izdan dne 31. 12. 1994.
gnt-16902
Pozvek Franc, Cesta Andreja Bitenca
198, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0353/94, izdan dne 3. 5. 1994.
gns-17328
Štern Ivan, Kotlje 171, Kotlje, priglasitveni list, opravilna št. 45-496/94, izdan dne
30. 12. 1994. gnx-16923
Urankar Drago s. p., Orožnov trg 2, Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20 0274/94, izdan dne 28. 11. 1994, izdan
pri DURS DU Celje, izpostava Laško, matična št. 5164395. gnn-17108
Vračko Mario s.p., Vita Kraigherja 5, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 0644202/95, izdan dne 4. 9. 1995.
gny-16997

Potne listine
Alhadi Hana, Tbilisijska 32, Ljubljana, potni list, št. BA 769403, izdala UE Ljubljana.
gnf-17266
Babič Boštjan, Titova 17, Maribor, potni
list, št. BA 210023, izdala UE Maribor.
gnk-17036
Babič Franc, Gačnik 80/c, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. BA 439943, izdala
UE Pesnica. m-112
Bagari Lijana, Zdešarjeva 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 315005, izdala UE Ljubljana. gnq-17155
Batinić Janja, Krojaška 5, Ljubljana, potni list, št. BA 130689, izdala UE Ljubljana.
gnj-17187
Bertoncelj Enej, Cesta I. maja 20, Kranj,
potni list, št. BA 693568, izdala UE Kranj.
gnp-17356
Bizjak Borut, Branik 33/h, Branik, maloobmejno prepustnico, št. AI 81786, izdala
UE Nova Gorica. gnn-17133
Blatnik Aleš, Zgornja Draga 17/a, Grosuplje, potni list, št. BA 261221, izdala UE
Grosuplje. gnv-17125
Boštjančič Klavdija, Bazoviška 17,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 6455, izdala UE Nova Gorica.
gnn-16933
Božič Rado, Beblerjeva 8, Idrija, potni
list, št. AA 125733, izdala UE Idrija.
gnb-17045
Bratuž Vlasta, Ulica Ivana Suliča 14/c,
Nova Gorica, potni list, št. BA 438314, izdala UE Nova Gorica. gnd-17143
Capolicchio Marija, Via Trieste 87, Fiumicello, Italija, potni list, št. AA 789653,
izdala UE Sežana. gnp-17281
Cvikl Jasmina, Parižlje 145/a, Braslovče, potni list, št. BA 080136, izdala UE
Velenje. gng-16948
Čehić Mina, Ulica Vena Pilona 18, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 403349,
izdala UE Koper. gnu-17026
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Čibej Bojana, Bazoviška ulica 9, Tolmin,
potni list, št. BA 699201, izdala UE Tolmin.
gnl-16935
Dolinar Zdenka, Trg svobode 30, Trbovlje, potni list, št. BA 55608, izdala UE Trbovlje. gns-17378
Doplihar Ana, Budihni 1/b, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 53764,
izdala UE Nova Gorica. gng-17140
Doplihar Benjamin, Budihni 1/b, Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
19417, izdala UE Nova Gorica. gnt-17027
Doplihar Sonja, Budihni 1/b, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 53170,
izdala UE Nova Gorica. gnh-17139
Filipič Gregor, Vrbnje 21, Radovljica, potni list, št. AA 349030, izdala UE Radovljica. gnk-17386
Flere Dušan, Razlagova 7, Maribor, potni list, št. BA 876852, izdala UE Maribor.
gns-17103
Ftičar Štefan, Gomilica 11, Turnišče, potni list, št. BA 954457, izdala UE Lendava.
gnz-17021
Gavrilović Milan, Ob spomeniku 14, Bertoki, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
230231, izdala UE Koper. gnz-17146
Gmajnar Jure, Gradnikova cesta 103,
Radovljica, potni list, št. BA 653848, izdala
UE Radovljica. gnp-16931
Gračnar Majda, Laporje 57, Laporje, potni list, št. BA 319943, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnr-17154
Hotko Tomaž, Aškerčeva 17, Ljubljana,
potni list, št. BA 290897, izdala UE Ljubljana. gnv-17000
Hrovat Venceslav, Ambrus 32, Zagradec, potni list, št. BA 310621, izdala UE
Grosuplje. gng-17015
Jašari Florije, Gregorinova 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 936144, izdala UE Ljubljana. gns-17128
Jug Aleksandra, Ulica F. Baliča 44, Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA 257572,
izdala UE Nova Gorica. gnq-17380
Jug Boštjan, C. IX. korpusa 92, Nova
Gorica, potni list, št. AA 350906, izdala UE
Nova Gorica. gnk-17111
Jug Boštjan, Cesta IX. korpusa 92, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
30250, izdala UE Nova Gorica. gnl-17110
Jugović Dragoslav, Prušnikova 96, Ljubljana, potni list, št. AA 600396, izdala UE
Ljubljana. gnf-17366
Juhant Jožef Anton, Studenca 3/b, Kamnik, potni list, št. BA 127479, izdala UE
Kamnik. gnt-17102
Kadrić Amir, Trg na Stavbah 12, Litija,
potni list, št. BA 847528, izdala UE Litija.
gny-17122
Karner Rebeka, Gortinska cesta 17,
Muta, potni list, št. BA 675399, izdala UE
Radlje. gnc-17244
Kastelic Janez, Zagradec pri Grosupljem
28, Grosuplje, potni list, št. AA 790369,
izdala UE Grosuplje. gnw-17049
Keglevič Drago, Ljubljanska cesta 30,
Postojna, potni list, št. BA 895801, izdala
UE Postojna. gnb-17245
Kljun Ana, Ulica Polonce Čude 11, Ljubljana, potni list, št. BA 286668, izdala UE
Ljubljana. gnw-17024
Knafeljc Neža, Semič 42/b, Semič, potni list, št. AA 991357, izdala UE Črnomelj.
gnl-17360

Kodre Darjo, Lože 4/a, Vipava, potni list, št.
AA 910706, izdala UE Ajdovščina. gne-17142
Kokot Ana, Dolenje Laknice 39, Mokronog, potni list, št. BA 450821, izdala UE
Litija. gnh-17414
Kos Berto, Dolenje Laknice 39, Mokronog, potni list, št. AA 477853, izdala UE
Litija. gng-17415
Kos Milan, Iga Grudna 11, Ljubljana, potni list, št. BA 411995, izdala UE Ljubljana.
gnk-17436
Kovačec Matjaž, Celovška 122, Ljubljana, potni list, št. AA 513348, izdala UE
Ljubljana. gnz-17271
Kovačec Mencej Breda, Soška 31, Ljubljana, potni list, št. AA 877867, izdala UE
Ljubljana. gnv-17275
Kovačec Nika, Soška 31, Ljubljana, potni list, št. BA 666138, izdala UE Ljubljana.
gny-17272
Kovačec Vid, Soška 31, Ljubljana, potni
list, št. BA 556294, izdala UE Ljubljana.
gnw-17274
Kramer Vlado, Clevelandska 21/a, Ljubljana, potni list, št. BA 861244, izdala UE
Ljubljana. gnd-17268
Kranjc Gordana, Depala vas 49, Domžale, potni list, št. AA 898811, izdala UE Domžale. gnx-16998
Kuhar Ervin, Vodnikova 4, Ljubljana, potni list, št. AA 980775, izdala UE Ljubljana.
gny-17322
Kukčevič Vladimir, Nova ulica 2, Koper Capodistria, potni list, št. BA 912618, izdala UE Koper. gnl-16960
Kupnik Mihela, Principova ulica 11, Maribor, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 90/99. gnk-17011
Lah Vesna, Ulica Padlih borcev 11, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 150332, izdala UE Nova Gorica.
gns-17028
Lampret Damjan, Draževnik 8, Dobrova,
potni list, št. BA 637663, izdala UE Ljubljana. gnm-17159
Lampret Franc, Draževnik 8, Dobrova,
potni list, št. AA 59817, izdala UE Ljubljana.
gnj-17162
Lampret Martina, Draževnik 8, Dobrova,
potni list, št. BA 83461, izdala UE Ljubljana. gni-17163
Lampret Simona, Draževnik 8, Dobrova,
potni list, št. BA 637423, izdala UE Ljubljana. gno-17161
Lamut Ana, Vrečkova ulica 5, Kranj, potni list, št. BA 702939, izdala UE Kranj.
gnf-17416
Ličina Ana Marija, Niževec 10, Borovnica, potni list, št. AA 639336, izdala UE
Vrhnika. gnv-16975
Lukačić Damir, Stantetova 10, Maribor,
potni list, št. BA 374159, izdala UE Maribor. gne-17092
Lukačić Denis, Stantetova 10, Maribor,
potni list, št. BA 745591, izdala UE Maribor. gnk-17090
Mahić Nermina, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, potni list, št. BA 312666, izdala
UE Ljubljana. gnc-17369
Mašić Saida, Ribnik 14, Trbovlje, potni
list, št. BA 98085, izdala UE Trbovlje.
gnj-17412
Mavrič Miran, Hum 28, Kojsko, potni
list, št. BA 330357, izdala UE Nova Gorica.
gnn-17283
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Meckar Franc, Sotina 110, Rogašovci,
potni list, št. BA 933166, izdala UE Murska
Sobota. gnz-17046
Močnik Marko, Cesta OF 8, Cerkno, potni list, št. BA 119365, izdala UE Idrija.
gnu-17176
Murko Daša, Cesta v Rastke 38, Ljubno
ob Savinji, potni list, št. BA 502771, izdala
UE Mozirje. gnl-17235
Novak Rado, Čeplje 19, Domžale, potni
list, št. AA 365173, izdala UE Domžale.
gnf-17391
Odobašić Šahzudin, Na preloge 1, Rogoza, Miklavž na Dravskem polju, potni list,
št. BA 40380, izdala UE Maribor.
gnt-17106
Oman Mojca, Srednje Bitnje 6, Žabnica,
potni list, št. BA 801349, izdala UE Kranj.
gns-17278
Perković Vjekoslav, Župančičeva ulica
5/a, Brežice, potni list, št. AA 418791, izdala UE Brežice. gnf-17141
Pirš Branko, Brodarska 10, Litija, potni
list, št. BA 429202, izdala UE Litija.
gnw-17324
Pirš Olga, Mucherjeva 6, Ljubljana, potni list, št. AA 602999, izdala UE Ljubljana.
gnu-17426
Pirš Robert, Brodarska 10, Litija, potni
list, št. BA 207439, izdala UE Litija.
gnz-17321
Pirš Vida, Brodarska 10, Litija, potni list,
št. BA 429203, izdala UE Litija. gnx-17323
Platovšek Suzana, Podkraj pri Velenju
42, Velenje, potni list, št. AA 29507, izdala
UE Velenje. gno-17357
Pličanić Senko, Ul. Gradnikove brigade
4/b, Nova Gorica, potni list, št. BA 181907,
izdalo MNZ RS. gno-16982
Podvornik Alhadi Margit, Tbilisijska 32,
Ljubljana, potni list, št. AA 933904, izdala
UE Ljubljana. gng-17265
Požar Grega, Poljče 15/a, Begunje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 795117, izdala UE Radovljica. gnk-17136
Požar Maja, Poljče 15/a, Begunje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 18731, izdala
UE Radovljica. gnj-17137
Požar Peter, Poljče 15/a, Begunje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 903054, izdala UE Radovljica. gnl-17135
Požar Petra, Poljče 15/a, Begunje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 795116, izdala UE Radovljica. gni-17138
Prek Damijan, Vošnjakova 22, Maribor,
potni list, št. BA 740702, izdala UE Maribor. gnx-17373
Puntar Mihael, Goriška 65, Ljubljana, potni list, št. AA 313649, izdala UE Ljubljana.
gnq-17405
Purger Darjo, Dekani 135, Dekani, potni
list, št. AA 484785, izdala UE Koper.
gnj-17037
Rosa Melita, Podnanos 95, Podnanos,
potni list, št. BA 36009, izdala UE Ajdovščina. gnm-17284
Rozman Igor, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 58847, izdala UE Ljubljana.
gni-17038
Sakač Ruža, Tomšičeva 5, Lendava Lendva, potni list, št. AA 822107, izdala UE
Lendava. gne-16942
Sever Ana, Mokraška vas 15, Spodnja
Idrija, potni list, št. BA 727803, izdala UE
Idrija. gnz-17096
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Slavič Daniel, Fulneška ulica 4, Ljutomer, potni list, št. BA 409874, izdala UE
Ljutomer. gnm-16934
Sočič Viljem, Pod Gradiščem 1, Maribor, potni list, št. BA 701380, izdala UE
Maribor. gnv-17104
Stankov Jane, Ilirska c. 9/A, Jesenice,
potni list, št. AA 489480, izdala UE Jesenice. gnp-16956
Stanković Verica, Lipova ulica 8, Domžale, potni list, št. AA 644439, izdala UE
Domžale. gnw-16999
Subotić Milka, Prijateljeva 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 457889, izdala UE Ljubljana. gni-17063
Subotić Saša, Prijateljeva 17, Ljubljana,
potni list, št. BA 886090, izdala UE Ljubljana. gnh-17064
Subotić Suzana, Prijateljeva 17, Ljubljana, potni list, št. BA 738224, izdala UE
Ljubljana. gnj-17062
Szabo Eva, Župančičeva ulica 5, Radenci, potni list, št. BA 837732, izdala UE Gornja Radgona. gno-17232
Šetinc Marko, Pod skalco 29, Kovor,
Tržič, potni list, št. AA 190875, izdala UE
Tržič. gne-17017
Škrgić Sulejman, Liskovac 209, BIH, potni list, št. BA 034822, izdala UE Vrhnika.
gnb-16970
Šporar Lidija, Ul. Majke Jugovičev 3, Ljubljana, potni list, št. AA 530500, izdala UE
Ljubljana. gnz-17346
Šporar Mojca, Ul. Majke Jugovičev 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 244672, izdala
UE Ljubljana. gnb-17345
Štolfa Milan, Pliskovica 62, Dutovlje, potni list, št. AA 699597, izdala UE Sežana.
gnv-16950
Ulrih Vasja, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 979959, izdala UE Ljubljana. gnq-17355
Uršič Neva, Gorjansko 21/a, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. VS AI
148800, izdala UE Sežana. gnc-17098
Uršič Viljem, Gorjansko 21/a, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 011730,
izdala UE Sežana. gnw-17099
Vauh Stanka, Trg 13, Prevalje, potni list,
št. AA 351844, izdala UE Ravne na Koroškem. gno-16932
Velkavrh Stella, Ul. Majke Jogovičev 3,
Ljubljana, potni list, št. BA 682236, izdala
UE Ljubljana. gnx-17348
Voci Isa, Brezovica 19, Šmarješke Toplice, potni list, št. AA 161667, izdala UE
Novo mesto. gno-17382
Vodnik Zoran, Keleminova 5, Maribor,
potni list, št. BA 970954, izdala UE Maribor. gni-16938
Volk Eva, Palmejeva 32, Ljubljana, potni
list, št. BA 737717, izdala UE Ljubljana.
gni-16963
Volk Miran, Palmejeva 32, Ljubljana, potni list, št. AA 226323, izdala UE Ljubljana.
gnj-16962
Volk Nada, Palmejeva 32, Ljubljana, potni list, št. BA 737624, izdala UE Ljubljana.
gnk-16961
Volmajer Zmago, Vurmat 16, Ožbalt, potni list, št. AA 336939, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnv-17350
Vraz Boris, Rajh Nade ulica 22, Ljutomer, potni list, št. BA 313404, izdala UE
Ljubljana. gnr-17029
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Žerjav Klemen, Zg. Jakobski dol 69, Jakobski Dol, potni list, št. BA 748408, izdala
UE Pesnica. m-103
Žuža Andrea, Dekani 83, Dekani, potni
list, št. BA 514199, izdala UE Koper.
gns-17153
Žuža Estera, Dekani 83, Dekani, potni
list, št. AA 867427, izdala UE Koper.
gnt-17152

Osebne izkaznice
Blagojević Zoran, Pot na Rakovo jelšo
72, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 2649.
gnb-17420
Blatnik Aleš, Zgornja Draga 17/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 129688.
gny-17126
Boštele Brigita, Cesta 4. maja 78, Cerknica, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.3/2000. gnq-17105
Češnjevar Leopold, Škocjan 44, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 235261.
gno-17132
Čurović Nebojša, Celovška 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 206654.
gnz-16971
Drečnik Dejan, Reboljeva ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 242444.
gnn-16958
Erjavec Damjana, Trubarjeva ceta 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255615.
gns-17003
Erjavec Mirko, Vodnikova 96/A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 139189.
gnl-17435
Glavič Tanja, Šubičeva 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 211203. gnt-17277
Grvala Hura, Titova 41, Jesenice, osebno izkaznico, št. 200295. gnp-17231
Hriberšek Darja, Gornji trg 20, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
165288. gny-17372
Jamnikar Marica, Regentova 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 161967. gnq-17130
Keder Marija, Polje cesta VI/12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 156637.
gny-17397
Kokelj Boštjan, Trbeže 6, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 291940.
gnp-17431
Kolman Helena, Dobrteša vas 16/d, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 98173. gne-17192
Kolovič Veronika, Tržaška cesta 41, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 26925.
gnp-17381
Kos Klara, Adamičeva 3/D, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 230437. gnm-17234
Košir Rado, Cesta v Radovno 10, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 6501.
gnv-17400
Kovač Marko, Polzela 210, Polzela, osebno izkaznico, št. 218868. gnc-17194
Krže Marija, Zupančičeva ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 304916.
gnn-17433
Kus Miloš Viljem, Hrastje 105/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 146950. gnk-17261
Leš Rok, Kale 23/C, Šempeter v Savinjski dolini, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.100/99. gnh-17189

Lukić Olivera, Zlato Polje 2/b, Kranj,
osebno izkaznico, št. 167215. gnv-17375
Luštrek Anica, Ob žici 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 49512. gnv-17025
Marin Jasmina, Betnavska 85/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 24888.
gnl-17035
Mlakar Jana, Arkova 26, Idrija, osebno
izkaznico, št. 140275. gnx-17377
Mlinac Danijela, Vrstna ulica 57, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 119498.
gnf-17166
Mulej Tadej, Štebijeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 261615. gnb-17270
Najdenek Janko, Cesta XIV. divizije 35,
Štore, osebno izkaznico, št. 161075.
gnn-17358
Prašnikar Franc, Graška cesta 11, Litija,
osebno izkaznico, št. 108867. gns-16903
Pristovnik Dejan, Cesta treh talcev 12/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 98712.
gno-16907
Prodan Niko, Ronkova ulica 10/b, Celje, osebno izkaznico, št. 168548.
gno-17007
Rogelj Irena, Žabnica 52, Notranje Gorice, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.3/2000. gnj-16937
Satler Rok, Kovača vas 63, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 39359.
gny-16947
Seme Franc, Salendrova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 3027.
gno-17407
Sobočan Vera, Tomšičeva ulica 12, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
41702. gnz-17246
Svenšek Daniel, Lešnikova ulica 13,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 69884.
gnv-17150
Szabo Eva, Župančičeva 5, Radenci,
osebno izkaznico, št. 52071. gnm-17134
Šegš Blaž, CKSS 17, Litija, osebno izkaznico, št. 190564. gng-17365
Šenica David, Nad mlini 29, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 4245. gnw-17149
Šifrar Marko, Hrib 21, Preddvor, osebno izkaznico, št. 115105. gne-17242
Škrlec Josip, Cankarjeva 28, Maribor,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.7/2000. gnr-17354
Štrukelj Agata, Vegova 9, Domžale, osebno izkaznico, št. 223999. gnl-17210
Todić Slavko, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 265631. gni-17363
Tomelj Marta, Volčji potok 45/a, Radomlje, osebno izkaznico, št. 197226.
gnx-17352
Tomšič Maja, Cesta na postajo 57, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
282827. gno-17082
Veber Stanislav, Obrtniška ulica 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 67377.
gnd-17243
Vičič Jernej, Ukmarjeva 22, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 5060.
gnk-17286
Vižintin Tomaž, Ažmanova 34, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.7/2000. gnt-16952
Zgonc David, Goriče 19/a, Postojna,
osebno izkaznico, št. 169883. gnu-17276
Zuka Hasan, Stara dečkova cesta 2, Celje, osebno izkaznico, št. 189238.
gnk-17361
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Žefran Nada, Ulica Slavka Gruma 18,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 254702.
gnb-17374

Vozniška dovoljenja
Andonovska Jitka, Borova vas 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109148, izdala UE Maribor. m-91
Arko Marko, Na cvetači 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1044467, reg. št. 11549, izdala UE Ljubljana. gnj-17362
Balog Valentina, Gradnikova 12, Kanal,
vozniško dovoljenje. gng-16915
Bastl Jože, Brdo 2, Šmartno ob Dreti,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6297,
izdala UE Mozirje. gnk-17236
Batistič Denis, Liskur 9, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnz-17071
Bešić Fuad, C. talcev 15, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 858456,
izdala UE Velenje. gnl-17010
Blatnik Aleš, Zgornja Draga 17/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13714, izdala UE Grosuplje.
gnf-17124
Blatnik Tadeja, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1193101, reg. št. 200502, izdala UE
Ljubljana. gnk-17061
Blažko Jana, Šišenska cesta 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370394, reg. št. 235352, izdala UE Ljubljana. gnb-17370
Bošnjak Marijan, Veljka Vlahoviča 71,
Maribor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, reg. št. 59777, izdala UE Maribor.
m-111
Bošnjaković Najim, Gregorčičeva 12, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8695, izdala UE Piran. gno-17032
Božeglav Milivoj, Štorje 79, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8090, izdala UE Sežana. gnq-17080
Brglez Branko, Ulica bratov Vošnjakov
4, Celje, vozniško dovoljenje, reg. št.
29706. gnx-17148
Cegnar Matej, Virmaše 162, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 20003, izdala UE Škofja Loka.
gne-17267
Cvetko Lidija, Bevkova ul. 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
60183, izdala UE Maribor. m-9
Cvikl Jasmina, Parižlje 145/a, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1242042, izdala UE Žalec. gnb-16949
Čarni Majda, Hrušica 58/d, Hrušica, vozniško dovoljenje, št. S 1046443.
gnd-16918
Čefarin Jernej, Delpinova 18, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnv-17200
Čerček Ivo, Maistrova 25, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, reg. št. 7095, izdala UE
Ptuj. gnp-17206
Čerpnjak Nataša, Lendavska 45/b, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
26228. gnu-17076
Čižmešija Marija, Bilje 142/a, Renče,
vozniško dovoljenje. gnq-17084

Črešnik Borislav, Gosposka 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
35530, izdala UE Maribor. m-98
Čuš Ingrid, Zadružni trg 6, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 38576, izdala UE
Ptuj. gns-17078
Debevec Igor, Selšček 20, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 5303, izdala UE Cerknica.
gnv-17175
Drečnik Dejan, Reboljeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287243, reg. št. 227350, izdala UE Ljubljana. gno-16957
Đokić Milka, Škofjeloška cesta 17, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845304, reg. št. 126776, izdala UE Ljubljana. gnn-17158
Đurđević Nina, Brodarjev trg 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342102, reg. št. 230444, izdala UE Ljubljana. gnn-17058
Erjavec Damjana, Trubarjeva cesta 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298058, reg. št. 226325, izdala UE
Ljubljana. gnt-17002
Fabčič Jože, Podnanos 69, Podnanos,
vozniško dovoljenje, št. 1235918.
gnp-17081
Felc Matija, Cesta 4. maja 22, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7655, izdala UE Cerknica. gnm-17334
Ferk Branko, Plavčakova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 77397,
izdala UE Maribor. m-84
Filipič Gregor, Vrbnje 21, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18918, izdala UE Radovljica. gnj-17387
Filipič Jure, Pod griči 14, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20673, izdala UE Škofja Loka. gnm-16909
Gajser Roman, Žetale 11, Žetale, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 37833,
izdala UE Ptuj. gnq-17205
Gračner Jože, Sremiška 3/b, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 15040.
gni-17263
Grm Barbara, Srednja vas v Bohinju 51,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 13450. gnj-17337
Hđnn Robert, Jamova cesta 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
152065, izdala UE Ljubljana. gnc-17219
Horozović Muhamed, Tesarska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 412487, reg. št. 164367, izdala UE
Ljubljana. gnb-17145
Horvat Vladko, Taborska 6/A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
68740, izdala UE Maribor. m-85
Hribovšek Boris, Črni vrh v Tuhinju,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17071, izdala UE Kamnik.
gng-17040
Hrovat Marjetka, Strmca 44, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1317139,
izdala UE Laško. gny-17047
Jager Gregor, Ob Dolenjski železnici 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251605, reg. št. 224238, izdala UE
Ljubljana. gnx-17398
Jager Vinko, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842716, reg. št. 139644, izdala UE Ljubljana. gnu-17226

Št.

9-10 / 4. 2. 2000 / Stran 633

Jakopin Mojca, Kmerijska 3/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110593,
izdala UE Maribor. m-104
Jarc Igor, Miren 142/d, Miren, vozniško
dovoljenje. gnv-17079
Jazbec Maja, Titova 45, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1386495,
izdala UE Jesenice. gng-17240
Jeremić Nevena, Senčna pot 30, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10571, izdala UE Piran.
gns-17203
Jezeršek Luka, Sora 36/A, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1102933, reg. št. 212405, izdala UE Ljubljana. gnk-17411
Jordan Jože, Valesova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
106940, izdala UE Maribor. m-113
Jug Marjan, Ul. skladateljev Ipavcev 18,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2457, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-16940
Kadrić Amir, Trg na Stavbah 12, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115176, izdala UE Litija. gnz-17121
Klinc Sergeja, Petrovče 140, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005070, izdala UE Žalec. gnb-17020
Klinkov Tomaž, Na jami 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 516443,
reg. št. 188839, izdala UE Ljubljana.
gnu-17051
Kljun Ana, Ulica Polonce Čude 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244488, reg. št. 92529, izdala UE Ljubljana. gnd-16993
Knedl Alojz, Kosarjeva 41, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
79471. m-88
Kokalj Andrej, Zgornja Luša 3, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23219, izdala UE Škofja Loka. gnr-17179
Kokelj Boštjan, Trbeže 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1370576,
reg. št. 235489, izdala UE Ljubljana.
gnc-17419
Kos Klara, Adamičeva 3/D, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17870, izdala UE Grosuplje. gnn-17233
Kos Milan, Ulica Iga Grudna 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971533, reg. št. 142774, izdala UE Ljubljana. gnx-16973
Košir Mojca, Ulica Cankarjeve brigade
74, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 217716, reg. št. 119069, izdala UE Ljubljana. gnj-17212
Košir Rado, Cesta v Radovno 10, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
867717, izdala UE Jesenice. gnu-17401
Kovač Andrej, Gedervci 11/c, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 37455. gnb-16920
Kovač Vito, Videm 7, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024049, reg. št. 183324, izdala UE Ljubljana. gng-17165
Krampač Boštjan, Panonska ulica 25,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12814, izdala UE Lendava. gnc-17019
Krasniq Xheladin, Cankarjeva 14, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 92649, izdala UE Maribor. gnh-16989
Krašovec Mirko, Velike Brusnice 19,
Brusnice, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
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javljenega v Ur. l. RS, št. 1/2000.
gny-17072
Kresević Dolores, Podgrad 37/a, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
608054, izdala UE Ilirska Bistrica. gnm-17113
Krže Marija, Zupančičeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688407, reg. št. 81896, izdala UE Ljubljana. gno-17432
Kutnjak Antun, Cankarjeva ulica 36, Rakičan, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 13444. gnl-16910
Kuzelj Cecilija, Rozmanova 68 e, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
39570, izdala UE Koper. gns-16978
Larikova Irina, Šared 22/C, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10831, izdala UE Izola. gno-17207
Lavrenčič Miroslav, Budanje 90, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
831554. gnf-16991
Lenardič Darja, Tavčarjeva 2, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
867310. gnf-16916
Lendero Verica, Koritenska 7, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26667.
gne-17342
Levart Miha, Gmajna 12, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12853,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnu-16951
Levstek Andrej, Brilejeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42356, reg. št. 16648, izdala UE Ljubljana. gnb-17170
Lisjak Nives, Saksid 26, Dornberk, vozniško dovoljenje. gnx-17073
Lovenjak Simon, Vaneča 54, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 36798.
gnk-16911
Majcen Rok, Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285518, reg. št. 226874, izdala UE Ljubljana. gnl-17185
Majer Aleš, Na Gorci 40/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105752,
izdala UE Maribor. m-106
Marglič Kavc Andreja, Draža vas 65,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 12409. gnj-16912
Marinič Klaudija, Užiška 3/A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11137. gnv-17325
Matelič Mitja, Ul. Gradnikove brigade 15,
Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gnz-16921
Matković Ana, Jakšičeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543343, reg. št. 163881, izdala UE Ljubljana. gno-17157
Mavrič Dragica, Cesta Goriške fronte
108, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnr-17204
Mesec Janez, Goriče 15/b, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122576,
reg. št. 47324, izdala UE Kranj. gnc-16994
Mlekuž Tina, Gradnikova 121, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25058. gnz-16996
Murn Bogdan, Gabrovka 58, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
108575, izdala UE Litija. gnq-16980
Naglič Gregor, Zalaznikova ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137275, reg. št. 207747, izdala UE Ljubljana. gno-17057
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Novak Alenka, Petrovče 29, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 80088,
izdala UE Žalec. gnx-17048
Novak Marijana, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 185564, reg. št. 19160, izdala UE
Ljubljana. gnp-17156
Novak Sašo, Spodnje Pirniče 20 H, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163853, reg. št. 186415, izdala UE Ljubljana. gnl-17385
Novak Vladimir, Rudarska ulica 17, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8465, izdala UE Lendava.
gnx-17248
Oberstar Polonca, Breg pri Kočevju 61,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12225, izdala UE Kočevje. gnh-17264
Obrez Bojan, Paneče 2, Jurklošter, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11103,
izdala UE Laško. gnz-16946
Obreza Metod, Podbukovje 3, Vače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 594155,
izdala UE Litija. gnq-17055
Ocepek Ivana, Rečica ob Paki 11, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19073, izdala UE Velenje.
gnr-16954
Oman Andrej, Žepovci 78, Apače, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13548, izdala
UE Gornja Radgona. gni-16988
Omladič Matjaž, Ložnica 7/c, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1242400, izdala UE Žalec. gnl-16964
Ozimič Marjan, Kostanjevec 33, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 11094. gnt-17327
Ozimič Miran, Kraigherjeva ulica 7, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 4233, izdala UE Lenart. m-96
Pahić Nataša, Škerjančeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1009911, reg. št. 193701, izdala UE Ljubljana. gnn-16908
Pavasović Uroš, Kunaverjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250802, reg. št. 192413, izdala UE Ljubljana. gns-17353
Pecik Gostinčar Marija, Beričevo 35/a,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1077487, reg. št. 191818, izdala UE Ljubljana. gni-17388
Pečarič Andrej, Cankarjeva 7, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1292328, reg. št. 2808, izdala UE Metlika.
gno-17332
Pesek Aleš, Prešernova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110517,
izdala UE Maribor. m-90
Petrovič Blaž, Novo naselje 10, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25505.
gni-16913
Pirc Damjan, Lipa 31, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28191, izdala UE
Velenje. gnr-17279
Planinšek Vladimir, Škapinova 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
19743. gnd-16943
Planko Domen, Čečovje 63/b, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16499, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnk-17211
Podlesnik Roman, Liboje 51, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 903669,
izdala UE Žalec. gni-17238

Podobnik Klemen, Tavčarjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002500, reg. št. 200987, izdala UE
Ljubljana. gnn-17033
Podržaj Mihaela, Valjavčeva ulica 18/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 217639, reg. št. 1355, izdala UE
Ljubljana. gne-17167
Poličnik Maksimiljan, Spodnje Kraše 8,
Šmartno ob Dreti, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9175, izdala UE Mozirje.
gnm-17034
Posrpnjak Emil, Straže 14, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9064,
izdala UE Slovenj Gradec. gnp-17181
Prašnikar Ivo, Dekani 89/a, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18744,
izdala UE Koper. gny-16922
Prodan Niko, Ronkova 10/b, Celje, vozniško dovoljenje, št. 35021. gnn-17008
Pucelj Tatjana, Sarajevska ulica 5/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75115, izdala UE Maribor. m-102
Pukl Miroslav, Ul. pohorskega bataljona
11, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 783, izdala UE Slovenske Konjice. gnc-17344
Račič Jože, Gorica 11, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGFH,
reg. št. 10545. gnb-16945
Radić Nenad, Ulica Staneta Bokala 11,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
00961904,
izdala
UE
Jesenice.
gnw-17199
Radojlović Ana, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926002, reg. št. 66158, izdala UE
Ljubljana. gnh-17389
Ravnič Boris, Gorenjskega odreda 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1248120, reg. št. 35626, izdala UE Kranj.
gnq-17030
Razbornik Vili, Škalske Cirkovce 16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 16039, izdala UE Velenje.
gnc-16944
Razgoršek Jurij, Betnavska 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110196S, izdala UE Maribor. m-114
Rebolj Nada, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 516842, reg. št. 127087, izdala UE
Ljubljana. gno-17107
Rihar Jan, Partizanska cesta 44, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18040, izdala UE Škofja Loka. gnz-17396
Rogelj Irena, Žabnica 52, Notranje Gorice, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 3/2000. gnk-16936
Rosa Melita, Podnanos 95, Podnanos,
vozniško dovoljenje, št. S 16904, izdala UE
Ajdovščina. gne-16917
Roter Lučka, Alešovčeva ulica 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513697, reg. št. 192369, izdala UE Ljubljana. gnw-17224
Rovšek Bojan, Sp. Škofije 66, Škofije,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3091.
gnu-17201
Rozman Gregor, Ljubljanska 62, Celje,
vozniško
dovoljenje,
št.
37972.
gnc-17044
Sabadin Sebastjan, Pot v gaj 2/A, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
28363, izdala UE Koper. gnt-17202
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Schonwetter Ivan, Cesta v Rošpoh
95/B, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 51998, izdala UE Maribor. m-77
Seme Franc, Salendrova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011595, reg. št. 19855, izdala UE Ljubljana. gnp-17406
Simčič Petra, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gng-17215
Smolej Ivan, Ročevnica 16, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 3169,
izdala UE Tržič. gnn-17083
Sterle Amalija, Črna vas 128, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
887372, reg. št. 112565, izdala UE Ljubljana. gnu-16901
Strajnič Aleksander, Ulica I. Štajerskega
bataljona 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 986423, reg. št. 40241, izdala UE Celje. gnw-17399
Sušnik Mitja, Podstudenec 17/A, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19564, izdala UE Kamnik. gng-17440
Szabo Eva, Župančičeva ulica 5, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8721,
izdala UE Gornja Radgona. gnv-17075
Šabić Stevo, Clevelandska ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544128, reg. št. 11582, izdala UE Ljubljana. gne-16967
Šavli Nataša, Mostaniška 20, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
532907, reg. št. 9878, izdala UE Idrija.
gnp-17131
Šegš Blaž, CKSS 17, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1323552, izdala
UE Litija. gnh-17364
Šircelj Lidija, Kettejeva 5, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43751, izdala UE Koper. gnh-17214
Šteharnik Marta, Trg 30, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4357, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnt-17077
Štok Dušan, Dutovlje 69, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 371,
izdala UE Sežana. gnn-17208
Štrukelj Agata, Vegova 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 437646,
reg. št. 6590, izdala UE Domžale.
gnm-17209
Šturman Erik, Sp. Škofije 62, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
40505, izdala UE Koper. gni-17213
Švegelj Sonja, Begunje 80, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 809128, reg. št. 21489, izdala UE
Kranj. gnf-16995
Težak Jožica, Ul. 14. divizije 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6591,
izdala UE Ptuj. gng-16990
Toplak Gorazd, Tržaška cesta 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1096311, reg. št. 203971, izdala UE Ljubljana. gnt-17127
Toplak Janez, Gradišče pri Litiji 18, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 594276, izdala UE Litija. gnh-17039
Turščak Zdenka, Podvin 116, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 903409,
izdala UE Žalec. gnf-17241
Ul Janez, Zg. Gradišče 4, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5401, izdala UE Pesnica. m-95

Št.

Umek Marjanca, Dolenja Brezovica 1,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1193344, reg. št. 161859, izdala UE
Ljubljana. gne-17367
Vidic Alojz, Jalnova cesta 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611221, reg. št. 56629, izdala UE Ljubljana. gnm-17384
Vogrin Boštjan, Log 2, Spodnji Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
105546, izdala UE Maribor. m-80
Vogrin Milan, Partizanska 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1476,
izdala UE Maribor. m-92
Vrh Milena, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364864, reg. št. 231584, izdala UE Ljubljana. gni-17413
Vrtačnik Roman, Dolenji Boštanj 24/b,
Boštanj, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 5/2000.
gnp-17006
Zadravec Janez, Miklavž 16, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3580, izdala UE Ormož. gnu-17326
Zakošek Biljana, Partizanska 24/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
29933. gnw-17074
Zalar Miha, Poklukarjeva ulica 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364792, reg. št. 231526, izdala UE Ljubljana. gne-17442
Zemljak Sebastjan, Lavričeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 1213283, reg. št. 215700, izdala UE
Ljubljana. gne-17417
Zidarič Boris, Na Jelovcu 75, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 107916. m-108
Zubin Vlado, Trubarjeva 72, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
6817, izdala UE Piran. gnh-16914
Zukić Sefer, Naselje Borisa Kidriča 2,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 1383999, reg. št. 5679, izdala UE
Metlika. gnq-17180
Zupan Ana, Balantičeva 1, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 786043,
reg. št. 14698, izdala UE Domžale.
gnv-16925
Zupanc Stanko, Zaplanina 3, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1383576, izdala UE Žalec. gne-17392
Žalik Marjanca, Velika Polana 161/a, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9984, izdala UE Lendava. gny-17247
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31431, 31432, 31433, 31434, 31435,
31439, 39204, 39205, 39206, 39207,
39208, 39209, 39210, 40621, 55658,
55664, 55665, 55666, 55667, 55668,
55669, 55670, 55671, 55672, 55673,
55674, 55675, 55675, 55676, 55677,
55678, 55679, 55680. Ob-19843
Cafuta Primož, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 654405, izdala zavarovalnica Tilia. gnt-17177
Cerkvenik Marija, Račka ulica 14, Orehova vas, zavarovalno polico, št. AK 45982,
izdala zavarovalnica Slovenica, d.d. filiala
Maribor. gnr-17329
Dorkič Mato, Tomšičeva 13, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 208, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-16985
Klinc Marjan, Kratka ulica 5, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
272990, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gnp-17331
Koprek Zdravko, Slovenska 38/A, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 24950909,
283543, AK 34612, 34615, ZK 199964,
199905, 221076, pobotnice 7207772080, izdala zavarovalnica Slovenica d.
d.. gnm-16984
Levstek Janja, Slovenska 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0640188, izdala zavarovalnica Tilia. gnh-17439
Mihelič Valentin, Ulica Molniške čete 3,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 656447,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-17218
Nučič Alojzij, Ane Ziherlove 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0228434, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-17351
Oblak Matej, Prušnikova ulica 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 273695,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-16939
Perovšek Boštjan, Krnče 3, Ribnica, zavarovalno polico, št. 714322, izdala zavarovalnica Tilia. gnm-17434
Podpečan Terezija, Cesta v Teharje 7,
Škofja vas, zavarovalno polico, št. 624128.
gns-16953
Simonovič Blanka, Cotičeva 3, Limbuš,
zavarovalno polico, št. AO 273064, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnn-17333
Šiška Jasna, Hranilniška ulica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0713328, izdala
zavarovalnica Tilia. gno-17282
Vavtar Nives, Pot k Savi 35, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101278256, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-17237
Zavrl Petra, Gradišče 180/B, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 219793, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-17123

Zavarovalne police
Spričevala
Assistance Coris, d.o.o., Bratov Babnik
10, Ljubljana, preklicuje 81 polic
zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS: 12746, 12747, 12748, 12749,
14606, 16199, 16200, 16201, 16202,
16203, 23337, 23338, 23339, 23340,
23341, 23342, 23343, 23344, 23345,
23346, 23347, 23348, 23349, 23350,
23351, 23352, 23353, 23354, 23355,
23356, 23357, 23358, 23359, 23360,
25596, 25597, 25598, 25599, 25600,
31412, 31413, 31414, 31424, 31425,
31426, 31427, 31428, 31429, 31430,

Arabadžič Igor, Kočevarjeva 8, Novo mesto, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem spričevalu STZŠ, elektrotehnične šole Novo mesto. gnr-16929
Belšak Peter, Podlehnik 2/d, Podlehnik, zaključno spričevalo Trgovske šole
Ptuj, izdano v šolskem letu 1998/99.
gnf-17341
Bešić Esad, Dobravlje 20, Ratkovići, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole v
Ajdovščini, izdano leta 1992. gny-17147
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Bolčina Mojca, Žapuže 83, Ajdovščina,
diplomo izdala Višja šola za zdravstvene delavce, izdana leta 1985 na ime Renar Mojca. gnk-17390
Brestovac Milka, 9. korpus 9, Izola - Isola, potrdilo o opravljeni prekvalifikaciji za
trgovca. gni-17338
Bučar Marko, Vrhole pri Slov. Konjicah
72, Slovenska Bistrica, spričevalo 2. letnik
Tehnične metalurške šole, izdano leta
1982. gng-17065
Bučar Mateja, Letoviška pot 11, Koper Capodistria, spričevalo Frizerske srednje
šole tehničnih strok Ljubljana. gnd-17093
Cvikl Polona, Levec 4/b, Petrovče, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Celje,
izdano 22. 6. 1994, izdano na ime Potočnik Polona. gnu-17088
Čefarin Rok, Kogojeva 8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1987. gnp-17031
Černič Simona, Trebnja Gorica 1,
Krka, maturitetno spričevalo Srednje šole
Josip Jurčič v Ivančni Gorici, izdano leta
1994, izdano na ime Habjan Simona.
gny-17347
Dolenc Marinka, Cesta zmage 66, Maribor, spričevalo o končani OŠ Slavko Šlander Maribor, izdano leta 1981. m-109
Dugar Sovič Blanka, Lendavska ul. 23,
Murska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1980
in 1981. gnn-16983
Fekonja Ludvik, Negova 7, Spodnji Ivanjci, spričevalo št. 114/65, izdano 30. 9.
1965. gnd-17193
Frkač Jože, Frana Kovačiča 5, Maribor,
indeks, št. 06000199, izdala VŠSD v Ljubljani. gno-17186
Gavez Brigita, Ul. Ruške čete 2/a, Ruše,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor,
izdano leta 1980. m-100
Geroni Mateja, Preloge 1, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pedagoške
šole v Ljubljani, izdano leta 1986 in 1987.
gnn-17383
Geroni Mateja, Preloge 1, Ljubljana, diplomo Srednje pedagoške šole v Ljubljani,
izdana leta 1987. gnh-17239
Golobič Brane, Štrekljevec 21, Semič,
zaključno spričevalo CSŠ Črnomelj, izdano
v šolskem letu 1990/91. gny-16926
Horvat Marjan, Lendavska 17/A, Murska Sobota, spričevalo Trgovske šole, izdano leta 1981 in 1982. gnm-17109
Horvat Peter, Frankovo naselje 156,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Želimlje, izdano leta 1992. gnm-17059
Janežič Andreja, Reber 2, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne oblačilne
šole v Ljubljani, izdano leta 1973 in 1974.
gnh-17114
Jelen Mojca, Nunska graba 19, Ljutomer, letno spričevalo 1. letnika Tekstilne
šole na SCTPU Murska Sobota, izdano leta
1990. gnb-17095
Jona Vesna, Golo 91, Ig, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje turištične šole v Ljubljani. gnj-17437
Jurca Franc, Cankarjev trg 3/a, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika 7. gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1976. gnc-17169
Jurič Simon, Čebelarska 24, Orehova
vas, spričevalo 3. letnika II. gimnazije Maribor, izdano leta 1999. m-101
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Jurman Damjana, Ulica 1. maja 2, Dobova, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta
1993. gnd-17043
Kaligarič Tanja, Dekani 161/a, Dekani,
spričevalo Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper, izdano leta 1990.
gnk-17086
Klopčič Natalija, Kališka ulica 23, Kranj,
indeks, št. 11980168, izdala Visoka šola
za zdravstvo. gnc-17319
Kolar Marjan, Miklošičeva 1, Slovenska Bistrica, indeks, izdala Višja strokovna šola - Šolski center Celje leto izdaje 1998. gnt-16981
Koren Srečko, Drežnica 36, Kobarid, spričevalo o zaključnem izpitu II/E, izdano leta
1993. gnq-17330
Kostanjšek Tomaž, Klaričeva 7, Koper Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ljubljana-Šiška, izdano leta 1997 in
1998. gnt-17227
Kumer Zvonimira, Cesta 24. junija 62,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete Borisa Kidriča v Ljubljani, izdana leta 1978.
gnh-17089
Loos Aleksej Adrijan, Rimska cesta 7/A,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane, izdano leta 1992.
gnc-16969
Lutman Andrej, Ul. Angela Besednjaka
6, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu Trgovske šole, izdano leta 1999.
gnj-16987
Lužar Blaž, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
1999. gnv-17250
Majcen Milena, Ronkova 3, Maribor, diplomo Srednje družboslovne šole v Mariboru, izdana leta 1985. m-83
Mikuš Danijela, Koče 57, Prestranek,
spričevalo. gnj-17262
Močnik Roman, Leše 46/c, Prevalje, spričevalo št. I/1717. gnk-17336
Movh Sebastjan, Kokreževa pot 26, Ljubljana-Črnuče, spričevalo 2. letnika Šole
Edvarda Kardelja, izdano leta 1991.
gnj-17087
Muršec Sara, Apače 136, Lovrenc na
Dravskem polju, diplomo Srednje kemijske
šole Ruše. m-89
Nikovska Karmen, Seidlova 22, Novo
mesto, spričevalo Trgovske šole, izdano leta
1995/1996. gns-16928
Odar Vesna, Močnikova ulica 6, Ljubljana, indeks, št. 42576, izdala Fakulteta za
organizacijske vede. gnq-17359
Pajor Gašper, Zemljemerska 4, Ljubljana, indeks, št. 28010249, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko leto izdaje 1999.
gnu-17151
Palatin Borut, Pečarovci 82, Mačkovci,
spričevalo o končani OŠ Puconci, št. V/30.
gnc-17094
Palčič Evelina, Osp 51, Črni Kal, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper, izdano 11.
5. 1999. gnf-17091
Pečanin Hasan, Rumanja vas 16, Straža, diplomo gostinske šole, izdana na ime
Sedić Ramiz. gnj-17287
Perić Robert, Prelog, Breznikova 35,
Domžale, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta 1991 in
1992. gnq-17230

Pokrivač Anton, Sodinci 34, Velika Nedelja, indeks, št. 93462155, izdala FERI v
Mariboru. m-97
Povšnar Janez, Kokra 63, Preddvor, zaključno spričevalo poklicne šole strojne smeri
- Iskra Kranj, izdano leta 1968. gng-17340
Purger Darjo, Dekani 235, Dekani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pomorske in elektro šole Piran, št. 224/82, izdano leta 1982. gns-16986
Ratkovič Andreja, Trg Prešernove brigade 10, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano leta 1998. gnq-17430
Rep Zdenka, Zg. Duplek 27/b, Spodnji
Duplek, zaključno spričevalo Lesne šole v
Limbušu, izdano leta 1980. m-93
Robar Alen, Gorkega 57, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Mariboru, izdano leta 1997. m-94
Rojc Franci, Cvetkova cesta 7, Cerkno,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojno tehnične šole v Škofji Loki, izdano leta 1991.
gnr-17379
Smajlovič Indira, Kovorska cesta 57, Tržič, spričevalo 3. letnika. gnb-17195
Stopar Miran, Ruške čete 12, Ruše, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega
centra v Mariboru, št. 114-75, izdano leta
1976. m-82
Subašič Edin, Ul. Danila Bučarja 26,
Novo mesto, letno spričevalo 2. letnika Gostinske šole Novo mesto. gnx-16927
Sušnik Matej, Žnidaršičeva ulica 10, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole, izdano leta 1992. gnr-16904
Šabanagič Afan, Marjanovac, Velika Kladuša, BIH, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol, poklic avtomehanik,
izdano leta 1978. gnf-17216
Špendija Danica, Miklavž 18, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo o končani OŠ Miklavž
pri Ormožu, izdano leta 1969. gnx-17198
Štempelj Borut, Pot v Jele 14, Borovnica, zaključno spričevalo Srednje tehnične
strojne šole, izdano leta 1980. gnh-17014
Štupnik Simon, Stritarjeva cesta 11, Grosuplje, indeks, izdala Srednje tehnična šola
Litostroj. gnr-17404
Tegeltija Branko, Pot na mah 3, Ljubljana, indeks, št. 81495845, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta. gnc-17444
Tomažič Barbara, Lužiško srbska ulica
7, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Bičevje, Franc Leskovšek Luka, izdano leta
1993. gnf-16966
Tomažič Karmen, Fram 201, Fram, diplomo Srednje družboslovne šole Maribor,
administrativna dejavnost, upravni tehnik, izdana leta 1986. m-99
Žitko Frančišek, Starovaška cesta 16,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1977. gnu-17376
Živković Dejan, Lendavska 8, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem.
gnf-17191
Žunko Metka, Kosarjeva ulica 58, Maribor, spričevalo 1. letnika gimnazije, izdano
leta 1975. m-87
Županec Bernarda, Gradišče na Kozjaku 2, Ožbalt, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer prodajalec, izdano leta 1993 in 1994. m-105
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Žvab Janez, Kleče pri Dolu 32, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške srednje šole za kemijo v Ljubljani,
izdano leta 1973. gnx-17173
Žvan Jaka, Polje 8, Zasip, Bled, diplomo
Srednje šole pedagoške, računalniške in
naravoslovno-matematične usmeritve Kranj,
št. I.R/354. gnz-17196

Ostali preklici
Andrejaš Marko, Župeča vas 11/A, Cerklje ob Krki, dijaško mesečno vozovnico,
št. 26095, izdal LPP. gnn-17408
Andrejaš Marko, Župeča vas 11/A, Cerklje ob Krki, študentsko izkaznico, št.
23980006, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnm-17409
Babarović Rok, Pot na Fužine 53, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23296, izdal LPP. gnd-17393
Balažic Matic, Ul. Konrada Babnika 26,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
32193. gnv-17225
Batič Maja, Lokavec 130/b, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 1098043, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-17023
Berčič Kristina, Kejžarjeva 37, Jesenice, dijaško mesečno vozovnico, št. 13075.
gnu-17251
Birsa Jaka, Ižanska cesta 60, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24708, izdal LPP. gns-17428
Bizjan Jan, Podutiška 170, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4654.
gnz-17371
Bogdan Andreja, V Karlovce 33/g, Ljubljana-Dobrunje, dijaško mesečno vozovnico, št. 9123. gns-17053
Boh Boštjan, Ziherlova ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 23785, izdala
VUŠ v Ljubljani. gnd-17118
Božič Iztok, Taborniška 24, Sevnica, dijaško mesečno vozovnico, št. 20065.
gnx-17273
Božnik Estera, Vidovdanska 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14762.
gnu-17101
Brunčič Matjaž, Petrovičeva 21, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7708.
gnj-17112
Bujić Branka, Tržaška 47, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1626, izdal
LPP. gny-17422
Bukarica Zoran, Raičeva 83, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3162, izdal
LPP. gnr-17054
Cegnar Matej, Virmaše 162, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 7455066,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnc-17269
Cerar Marjan, Brode 22, Vransko, delovno knjižico. gnj-17012
Cvahte Jure, Hafnerjeva 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27174, izdal
LPP. gnq-17280
Čampa Vito, Kajuhova 42, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11914, izdal
LPP. gni-17438
Čuturilo Marko, Šentilj v Slov. Goricah
49, Šentilj v Slov.goricah, delovno knjižico,
št. 2290. m-78

Debeljak Kristina, Sp. Vodale 20/a, Tržišče, študentsko izkaznico, št. 30010934,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. gnl-17335
Dimitrijeski Slobodan, S. Lopatica, Prilep, Makedonija, osebno delovno dovoljenje, št. 40244000587. gni-17188
Dimnik Nejc, Jerančičeva ulica 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20173. gnh-16968
Dolenšek Matjaž, Miklavčeva ulica 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2726, izdal LPP. gnl-17260
Đenadija Jelena, Žaucerjeva 19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19353208,
izdala Ekonomska fakulteta. gnb-17320
Đukić Tina, Preglov trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23497, izdal
LPP Ljubljana. gnd-17068
Franinović Marko, Gerbičeva ulica 33,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
28010207, izdala fakulteta za matematiko
in fiziko. gny-17172
Gibičar Petra, Ilirska 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13373, izdal
LPP. gns-17178
Gole Dejan, Ciril Metodova 8, Maribor,
delovno knjižico št. 420, izdana leta 1992 v
Mariboru. m-107
Handanović Alen, Škerjančeva ul. 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23242, izdal LPP. gnt-16977
Hrovat Matjaž, Poljanski nasip 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19295854,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-17429
Interclass cars d.o.o., Gorjupova 1, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1033621. gnh-17339
Jančič Tomaž, Jesenkova 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16665, izdal LPP. gnd-17318
Janković Sonja, Polje, Cesta VIII/2, Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico, št.
10866. gnb-17395
Janovljak Tjaša, Cesta Andreja Bitenca
64, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18980291, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnr-17129
Jeršič Andrej, Glinška ulica 7, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1012861. gnl-17410
Just Snježana, Ul. 5. prekomorske 18,
Ptuj, dijaško mesečno vozovnico, št.
39675. gnh-17164
Juvan Martina, Zakotnikova ulica 11, Ljubljana, izkaznico vojnega invalida za popust
pri vožnji, št. 1096, izdana 26. 2. 1997.
gnv-17100
Kamin Janez, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1047099.
gne-16992
Kanovnik Darko, Ločica 56/a, Polzela,
hranilno knjižico, št. 376-66912/18, izdajatelj Banka Celje, ekspozitura Žalec.
gng-17190
Kokelj Boštjan, Trbeže 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34121, izdal
LPP. gnd-17418
Komunalno podjetje Gornja Radgona
p.o., Trate 7, Gornja Radgona, licenco št.
304/21 za Komunalno podjetje Gornja Radgona, p.o., Trate 7, izdana 1. 12. 1997 pri
Gospodarski zbornici Slovenije. gnb-17070
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Kopač Brigita, Pečnik 26, Ljubljana-Črnuče, dijaško mesečno vozovnico, št.
2312, izdal LPP. gnu-16976
Kordiš Iztok, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-17066
Kordiš Robert, Trg 25. maja 13, Sodražica, delovno knjižico. gnr-17004
Košica Olga, Praprotnikova ul. 3, Mozirje, dijaško mesečno vozovnico, št. 20196,
izdal LPP. gnp-17056
Kramberger Rajko, Clevelandska ulica
29, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-17041
Lenaršič Tanja, Matena 39, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 383, izdal LPP.
gnc-16919
Likar Rok, Horjulska cesta 240, Dobrova, dijaško mesečno vozovnico, št. 2043,
izdal LPP. gnt-17402
Loborec Matjaž, Zaloška 184, LjubljanaPolje, dijaško mesečno vozovnico, št.
31823. gnz-17221
Lončar Maja, Knezova 28, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31058, izdal
LPP. gnz-17421
Lovšin Ivan, Dolenja vas, Gredice 10,
Ribnica, orožni list, št. 108, izdala UE Ribnica 19. 11. 1969. gnw-17424
Lovšin Janez, Gredice 10, Ribnica, orožne liste, št. 995, 398 in 361 izdala UE
Ribnica. gnc-17423
Maček Neža, Goce Delčeva 64, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13240.
gnc-17119
Makoter Lilijana, Stročja vas 45, Ljutomer, delovni knjižico, št. 88/A, izdala UE
Ljutomer. gnm-16959
Međugorac Igor, Prule 23, Ljubljana, delovno knjižico. gny-17022
Mejač Maja, Kvedrova 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33466.
gng-16965
Mikić Igor, Hruševska 68, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14271, izdal
LPP. gnu-17001
Nose Petra, Brilejeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9787, izdal
LPP. gnf-17441
Okorn Peter, Zalog pri Moravčah 26,
Moravče, delovno knjižico. gnf-17116
Omejc Miha, Spodnji Rudnik V/10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22865. gnw-17174
Orel Rok, Pod bresti 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 028427, izdal
LPP. gnd-17443
Pečar Ana, Ig 444, Ig, dijaško mesečno
vozovnico, št. 362, izdal LPP - kombinirana. gne-17067
Perko Rok, Reboljeva 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9275.
gne-17117
Petek Tomaž, Lipovec 7, Dolenja vas,
delovno knjižico. gnd-17343
Petrović Srđan, Gotska 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-17394
Prašnikar Franc, Graška cesta 11, Litija,
izkaznico vojnega veterana, št. 007737, izdala UE Litija, dne 19. 11. 1997.
gnq-16905
Pretnar Maja, Puhova 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26238, izdal
LPP. gnt-17427
Razgoršek Matej, Celjska 40/A, Slovenj
Gradec, dijaško mesečno vozovnico, št.
21298, izdal LPP. gnv-17425
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Repolusk Karmen, Prešernova 11, Maribor, delovno knjižico. m-110
Selko Tilen, Bohinjčeva 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11990, izdal LPP. gnt-17052
Shotami Gjemajl, Falska 1, Ruše, potrdilo 60 urnega tečaja slovenskega jezika,
izdano leta 1992. m-115
Simčič Petra, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
20960237, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-17217
Simonič Slavojka, Partizanska 10/h,
Kranj, delovno knjižico. gny-17197
Sorec Boris, Vodule 1, Dramlje, delovno
knjižico, izdano 10. 10. 1990. gnm-17009
Sotelšek Simon, Puhova 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11739.
gnl-17160
Stare Urša, Medno 49/e, Ljubljana-Šentvid, dijaško mesečno vozovnico, št. 2111.
gnb-17120
Šketa Rok, Gorjančeva 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7673.
gnw-17249
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Štravs Nika, Mladinska 12, Spodnja Idrija, dijaško mesečno vozovnico, št. 36148.
gnx-17223
Šubelj Miha, Ob železnici 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 011796,
izdala LPP. gns-17403
Tinta Andraž, Beblerjev trg 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20960281,
izdala Pravna fakulteta. gne-17042
Tomšič Lenart, Kompolje 21, Videm-Dobrepolje, dijaško mesečno vozovnico, št.
10502. gnv-17050
Trafela Darja, Podlehnik 73/A, Podlehnik,
študentsko izkaznico, št. 61151774. m-86
Tratar Andrej, Kajuhova ulica 30, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-16979
Trojar Lea, Pavšičeva 22, Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št. 1787.
gny-17222
Trotošek Samo, Bratovševa ploščad 5,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 2916,
izdala NTF v Ljubljani. gnz-17171
Turk Aleksandra, Maroltova 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10716.
gnl-17060

Upelj Ljubo, Cesta 27. aprila 3, Ljubljana, delovno knjižico. gnd-17368
Vavpotič Gregor, Celovška 269, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10051,
izdal LPP. gnd-17168
Vavpotič Tomaž, Sattnerjeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11218,
izdal LPP. gns-17228
Vračič Sonja, Polje, Cesta VI/4, Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico, št.
11110. gnb-17220
Zemljič Zvezdana, Vilharjeva 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26167.
gnv-17229
ŽIS d.o.o., Spodnje Sečovo 14, Rogaška Slatina, potrdilo za registracijo uvoženega osebnega vozila Renault Megane Copert 1.4 16V, št. šasije VF1DAOWO520321355, ocarinjeno po ECL 4870
z dne 26. 5. 1999. gnf-16941
Žnider Nina, Cesta 24. junija 80, Ljubljana-Črnuče, dijaško mesečno vozovnico, št.
7985. gnf-17016
Žur Henrik, Triglavska 32, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-16930
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Evidenca statutov sindikatov

561

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Oklici o skrbnikih in razpravah
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja

561
561
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561
563

Razpisi delovnih mest

568

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-01-B
ZJN-01-GD
ZJN-02-B
ZJN-02-GD
ZJN-02-S
ZJN-03-B - 42. člen
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ZJN-04-B - 55. člen
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ZJN-05-B - Sposobnost

569
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Javni razpisi
Objave delniških družb
Javne prodaje delnic
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih
Razne objave
Izgubljene listine preklicujejo
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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ZAK
ON O SPL
OŠNEM UPRA
VNEM
ZAKON
SPLOŠNEM
UPRAVNEM
POS
TOPKU
POST
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška,
predgovorom prof. dr. Gorazda Trpina in stvarnim kazalom
Zakon o splošnem upravnem postopku sodi med predpise, ki jih mora dobro poznati najširši krog
ljudi. Po njem odločajo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil o naši usodi ali, kakor je zapisano v prvem členu zakona: o pravicah, obveznostih ali
pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
Zakon bo začel veljati 1. aprila 2000. V mesecih pred njegovo uveljavitvijo, je v predgovoru nove
knjige poudaril državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve Gorazd Trpin, bodo morali javni
uslužbenci izoblikovati tudi nov vrednostni odnos do boljšega delovanja države v razmerju do
posameznikov. Sprejemanje novih vrednot in pridobivanje novega znanja zahtevata intenzivno
izobraževanje vseh, ki pri svojem delu uporabljajo ZUP. Pri tem pa ne bi smeli pozabiti niti
na državljane, ki se morajo zavedati svojih pravic v razmerju do države in jih znati uporabljati.
Nekdanji ustavni sodnik prof. dr. Tone Jerovšek v obširnem uvodu največ pozornosti namenja
primerjavi veljavnih in novih zakonskih določb. Pojasnila so namenjena tudi razlagi teoretičnih
izhodišč novega ZUP pri praktični uporabi posameznih načel upravnega postopka, tako
da bo prebiranje uvoda dragocena popotnica pri spoznavanju novih zakonskih določb.
Cena broširane izdaje:

4320 SIT z DDV

10510

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

q ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka
Datum

Kraj
Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Irena Tršinar

CENTRALNI REGISTER
PREBIVALSTVA
z orisom razvoja, komentarjem zakona ter angleškim prevodom zakona
Na prelomu tisočletja so se pri registriranju prebivalstva v Sloveniji zvrstili pomembni dogodki. Največ
sprememb je bil gotovo deležen centralni register prebivalstva (CRP). Avtorica doslej najobsežnejšega
slovenskega dela na tem področju poudarja, da si v tem obdobju preteklost podaja roko s prihodnostjo.
Vsebina knjige z naslovom CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA potrjuje to njeno trditev. Zgodovinski
pregled nas spomni na dvorni sklep Marije Terezije o uveljavitvi domovinske pravice, na številne predpise,
sprejete po drugi svetovni vojni, na uvedbo enotne matične številke, na varstvo osebnih podatkov in na
sedanji čas uveljavljanja novega Zakona o centralnem registru prebivalstva.
Po prikazu registra prebivalstva v evropskih državah je v osrednjem delu knjige objavljen ZAKON O
CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA z obširnim KOMENTARJEM k posameznim členom. Sledita
besedilo Uredbe o načinu določanja osebne identifikacijske številke in pregled vseh zakonov, ki določajo
uporabo CRP-ja in EMŠO-ja.
Knjigo zaključujeta angleški povzetek njene vsebine in prevod besedila zakona. Za posladek pa je priložen
seznam najpogostejših imen in priimkov prebivalcev Slovenije.

Cena 3996 SIT z DDV

10511

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

q CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe
Žig
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