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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 007-4/99-230
Ob-20566
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem
izdaje te odločbe sprejme v hrambo pravilnik Sindikata družbe Alpos 3 – Neodvisnost KNSS, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 5. 1. 2000, pod zap. št. 10, z
imenom: pravilnik Sindikata družbe z dne
10. 12. 1999, s sedežem: Kozjanskega
odreda 29, Šentjur.
Navedenemu sindikatu se določi matična številka: 1133519.
Št. 028-16/99
Ob-20690
Pravila sindikata podjetja Poslovna galanterija DAN, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 78,
Konfederacija Pergam, sprejeta na članskem sestanku sindikata dne 7. 1. 2000, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata pod št. 1, dne 13. 1. 2000.
Št. 028-1/00
Ob-20697
Pravila sindikata podjetja COMING, d.d.,
Ljubljana, Slovenčeva 24, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, sprejeta na
članskem sestanku sindikata dne 5. 1.
2000, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata pod št. 2, dne
13. 1. 2000.

Razglasi sodišč
Oklici o skrbnikih in razpravah
I Pl 142/99
SR-1650
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, proti toženi stranki Almiru Balagiču, Vovše 2, 1252
Vače (sedaj neznanega prebivališča), zaradi
plačila 511.834 SIT s pp, dne 24. 12. 1999
sklenilo:
Almiru Balagiču, neznanega prebivališča,
se postavlja začasna zastopnica, odvetnica
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Besednjak Maja, Pražakova 20, Ljubljana,
ki bo zastopala toženo stranko v postopku
zaradi plačila 511.834 SIT s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 1999
P 472/99
SR-1644
To sodišče je po predsednici senata okrožni sodnici Dragici Rojnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Parič Ivanke, Ribarjeva 7a, Celje, ki jo zastopa odvetnik Iztok Dolinšek iz
Celja, zoper toženo stranko Parič Luka, nazadnje stanujoč Travnik, Gornji Koričani, BiH,
sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze in na predlog tožeče stranke za
izdajo začasne odredbe po 84. in 85. členu
ZPP, dne 14. 7. 1999 sklenilo:
za začasnega skrbnika toženi stranki Parič Luki, nazadnje stalno stanujoč Travnik,
Gornji Koričani, BiH – neznanega bivališča,
se postavi dipl. pravnik Hostnik Andrej, Jelce 5b, Gorica pri Slivnici.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 1999
I Pl 1004/98
SR-1643
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Macedoni Tanja, Zgornje Pirniče 22b, Medvode, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 138.326,50
SIT s pp, dne 13. 1. 2000 sklenilo:
toženi stranki Macedoni Tanji, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl
1004/98 postavi začasni zastopnik odvetnik Žabjek Andrej, Tavčarjeva ulica 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2000
I Pl 1104/98
SR-1642
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Cvijanovič Nevenka, Preglov trg 12, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 1,449.152 SIT, dne
13. 1. 2000 sklenilo:
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toženi stranki Cvijanovič Nevenki, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl
1104/98 postavi začasna zastopnica odvetnica Žagar Vlasta, Miklošičeva 20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2000
I Pl 1336/98
SR-1640
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Erlah Bogdan, Frankovo
naselje 42, Škofja Loka, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 66.824,70 SIT,
dne 13. 1. 2000 sklenilo:
toženi stranki Erlah Bogdanu, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl
1336/98 postavi začasna zastopnica odvetnica Žugelj Alenka, Kersnikova 6/II, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2000
I Pl 1385/98
SR-1639
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Danev Darja, Planina 23,
Kranj, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 588.152 SIT s pp, dne 13. 1. 2000
sklenilo:
toženi stranki Danev Darji, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl
1385/98 postavi začasni zastopnik odvetnik Zamljen Borut, Čufarjeva 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2000
I 98/05263
SR-559
To sodišče je po okrajni sodnici Frančiški Fišer, v izvršilni zadevi upnika Nove
Ljubljanske banke Ptuj, podružnice Ptuj,
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Prešernova 6, Ptuj, proti dolžniku Borak
Anđelku, Javornik 53, Ravne na Koroškem,
zaradi izterjave 520.400,20 SIT s pp, dne
7. 12. 1999 sklenilo:
dolžniku Borak Anđelku, Javornik 53,
Ravne na Koroškem, sedaj neznanega bivališča, se v izvršilnem postopku, ki se vodi
pod opr. št. I 98/05263, kot začasna zastopnica postavi Poročnik Mihaela, Glavni
trg 4, Muta – strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 12. 1999
II P 484/99-8
SR-406941
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Milene Dick, stan. Splavarski prehod 7, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Franc
Dežman, zoper toženo stranko Eugena I.
Dick, neznanega prebivališča v državi Nigerija, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 84. člena zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Eugenu I. Dick se določi
začasna zastopnica Iva Sredin, strokovna
sodelavka pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bo toženec ali njegov
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 1999

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige
Su 43-02/99-2
ZK-407641
To sodišče v skladu z določili 111. člena
zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 33/95)
izdaja naslednji oklic o uvedbi postopka nastavitve oziroma obnove zemljiške knjige pri
vl. št. E-25 B-14 k.o. Nova Gorica.
Poizvedbe glede pravic na navedeni nepremičnini se bodo opravljale v času od
1. 11. 1999 do 30. 11. 1999, vsak dan od
9. do 12. ure, v prostorih Okrajnega sodišča v Novi Gorici – Zemljiška knjiga.
Poizvedb naj se udeležijo vsi lastniki in
posestniki nepremičnine, ki je zgoraj navedena ter ostali, ki imajo pravno korist, da
se ugotovijo, vpišejo in ohranijo njihove
pravice.
Tisti, ki imajo na tej parceli zastavne,
služnostne ali druge pravice, primerne za
knjižni vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo,
da se vpišejo v zemljiško knjigo kot stara
bremena.
Prijave teh pravic je treba podati pisno
ali ustno na zapisnik v času od 1. 11. 1999
do 30. 11. 1999 pri Okrajnem sodišču v
Novi Gorici, v prostorih zemljiške knjige.
V prijavah je treba natančno navesti pravico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor
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tudi zemljiškoknjižni vložek, v katerem se
naj opravi vpis. Navesti je treba tudi dejstva,
na katera se opira prijavljena pravica in na
katera se opira zahtevani vrstni red. Prijavne dolžnosti v ničemer ne spreminja dejstvo, da je pravica, ki jo je treba prijaviti,
morda očitna iz kakšne listine, ki je že pri
sodišču ali iz kakšne sodne rešitve.
Posestniki zemljišč ali drugi upravičenci
morajo prinesti k poizvedbam oziroma priložiti prijavam k izvirniku ali prepisu vse spise,
izpiske iz zemljiške knjige, sodne odločbe
ali druge listine, če so potrebne za napravo
zemljiške knjige in če jih imajo sami ali njihovi zastopniki.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 10. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 3/2000
S-20643
To sodišče je dne 2. 2. 2000 s sklepom
opr. št. St 3/2000, začelo stečajni postopek nad dolžnikom PUMMO, proizvodno podjetje, d.o.o., Kolodvorska c. 7,
Ormož.
Odslej firma glasi: PUMMO, proizvodno
podjetje, d.o.o., Kolodvorska c. 7, Ormož
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazili v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 18. 4.
2000, v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob
9. uri.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča, dne
2. 2. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 2000
St 18/99-19
S-20644
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/99 sklep v skladu z dol. čl.
2/I, 97/IV in 99/I ZPPSL, z dne 28. 1.
2000:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Zdravilišče Rogaška – Hotelirstvo, d.o.o.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, se
začne in takoj zaključi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: Zdravilišče Rogaška – Hotelirstvo, d.o.o., Zdraviliški trg 14, Rogaška
Slatina, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 2000
St 45/95
S-20646
V stečajnem postopku nad Pohištveno
mizarstvo POMIZ, Ljubljana – v stečaju,

ki se vodi pred sodiščem, Tavčarjeva 9,
pod opr. št. St 45/95, predsednica stečajnega senata poziva upnike, da podajo v roku 15 dni od objave pisno soglasje za sodelovanje v upniškem odboru.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2000
St 21/99-29
S-20647
V postopku prisilne poravnave dolžnika
Kartonaža, Grafično in embalažno podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 1,
Murska Sobota se spremeni odredba poravnalnega senata o imenovanju upniškega
odbora tako, da se imenuje v upniški odbor
namesto upnika Valkarton, d.d., Tržaška 1,
Logatec, upnik Mitol, Tovarna lepil, d.d.,
Sežana, Partizanska cesta 78.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 1. 2000
St 4/97-61
S-20648
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/97
z dne 31. 1. 2000 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Rotrg, Proizvodnja, trgovina, d.o.o., Šentrupert 40 – v
stečaju, zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 1. 2000
St 4/2000-8
S-20684
To sodišče je na seji senata dne 1. 2.
2000 pod opr. št. St 4/2000 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Imex,
Trgovina na debelo in drobno Novo mesto, d.o.o., Kolodvorska 2, Novo mesto,
matična št. 5349117, šifra dejavnosti
51.540, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Imex, Trgovina na debelo in drobno Novo
mesto, d.o.o., Kolodvorska 2, Novo mesto,
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 1. 2. 2000
St 80/99-22
S-20685
To sodišče je dne 1. 2. 2000 s sklepom
opr. št. St 80/99 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Svila, Tekstilna
tovarna, trgovina in storitve, d.d., Maribor, Ob Dravi 6.
Matična številka dolžnika je 5033225,
šifra njegove dejavnosti pa 17.240.
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 upravitelja prisilne poravnave je določen Gorazd Zemljarič, dipl. ekonomist, zaposlen pri FISK, d.o.o., Maribor, Gosposvetska cesta 84.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Probanka, d.d., Maribor, Gosposka
ul. 23,
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5. Narok za preizkus terjatev bo dne
10. 5. 2000 ob 8.30, v razpravni dvorani
IV/II Okrožnega sodišča v Krškem, CKŽ 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 2. 2.
2000.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 2. 2000

St 21/99
S-20841
To sodišče je stečajnem senatu, ki so ga
sestavljali okrožna sodnica – svetnica Darinka Kogoj kot predsednica in okrožna sodnika Ervin Šuligoj ter Igor Mozetič kot člana
senata, v stečajni zadevi zoper stečajnega
dolžnika Marking, d.o.o., Nova Gorica, na
seji senata dne 28. 1. 2000, sklenilo:
začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Marking, d.o.o., Nova Gorica, Gradnikove brigade 61, ki se takoj
zaključi.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s
stečajem.
Pravni pouk: zoper ta sklep je dopustna
pritožba na Višje sodišče v Kopru v roku 8
dni od prejema pismenega odpravka tega
sklepa. Pritožbo se vloži pisno pri tem sodišču v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 1. 2000
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2. Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Maribor, Vita Kraigherja 4,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
4. Nova Ljubljanska banka, d.d., Podružnica Maribor, Maribor, Strossmayerjeva 26,
5. predstavnik sveta delavcev Dejan
Vreč, Maribor, Ul. bratov Lešnik 6.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 1. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2000
St 3/2000-5
S-20686
Z dnem 2. 2. 2000 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom CIT 92, trgovina
Murska Sobota, d.o.o., Liškova ulica
n.h., Murska Sobota.
Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.
Začetek in zaključek stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS.
Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 2. 2000
St 13/95
S-20687
To sodišče razpisuje v postopku stečajnega dolžnika Kovinarska ekologija Krško, d.o.o. – v stečaju, CKŽ 137, Krško,
dne 29. 3. 2000 ob 8.30, v razpravni dvorani IV/II, CKŽ 12, narok za preizkus terjatev in obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure, v pisarni št. 218.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 2. 2000
St 1/96
S-20688
To sodišče razpisuje v postopku stečajnega dolžnika Silex Blanca, sevniška industrija latoflexa, d.o.o. – v stečaju, Blanca, dne 29. 3. 2000 ob 9. uri, v razpravni
dvorani IV/II, CKŽ 12, narok za preizkus
terjatev in obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure, v pisarni št. 218.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 2. 2000
St 11/99
S-20689
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 11/99 z dne 2. 2.
2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom GEA, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Raka, Mali Koren 1a, Raka.
2. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Zdravko Groboljšek, univ. dipl. jur., iz
Sevnice, Trg svobode 9.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

St 33/99
S-20800
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata opr. št. St 33/99 z dne 3. 2. 2000
začelo stečajni postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Marinvest, d.o.o., Izola, Tomažičeva 10, Izola, matična št. dolžnika
5376971, šifra dejavnosti dolžnika 080202
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:
– Altan Prefabbricati Spa, Ramuscello,
Pordenone, Italija,
– Porting, d.o.o., Tomažičeva 10, Izola,
– Galeb gradbeništvo, d.o.o., Industrijska 2e, Izola,
– Razvojna družba, d.d., Tomšičeva 3,
Ljubljana,
– Hidro Koper, Obrtniška ul. 15, Koper.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi mag. Miro Benedejčič, ekonomist, Ul.
II. Prekomorske brigade 52, Koper.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
Upniki lahko v roku 30 dni, po izteku 30
dnevnega roka za prijavo terjatev, z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 3. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 2. 2000
St 10/97
S-20840
To sodišče je stečajnem senatu, ki so ga
sestavljali okrožna sodnica – svetnica Darinka Kogoj kot predsednica senata in
okrožna sodnika Ervin Šuligoj ter Igor Mozetič kot člana senata, v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Gradbeno obrtno
podjetje, d.d., Ajdovščina v stečaju, na seji
senata dne 27. 1. 2000, sklenilo:
stečajni postopek začet nad stečajnim
dolžnikom Gradbeno obrtno podjetje Ajdovščina, d.d., Tovarniška 5, Ajdovščina, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vl. št.
1/00041/00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Pravni pouk: zoper ta sklep je dopustna
pritožba na Višje sodišče v Kopru v roku 8
dni od prejema pismenega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na oglasno desko. Pritožbo se vloži pisno pri tem
sodišču v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 1. 2000

St 4/00
S-20842
To sodišče je sklepom z dne 3. 2. 2000
pod opr. št. St 4/00 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Mycycle,
d.o.o., Stegne 25a, Ljubljana, matična
številka 5553270, šifra dejavnosti 33.100.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (3. 2.
2000).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, 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 Željko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Šubičeva 2, Ljubljana,
– Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
– Unior Kovaška industrija, d.d., Kovaška c. 10, Zreče,
– Start Svetovalna hiša, d.o.o., Jadranska 18, Ljubljana,
– Tatjana Špes, Steletova 2, Ljubljana –
predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 3. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2000

Stran

644 / Št. 11-12 / 11. 2. 2000

St 3/98
S-20843
To sodišče je stečajnem senatu, ki so ga
sestavljali okrožna sodnica – svetnica Darinka Kogoj kot predsednica in okrožna sodnika Ervin Šuligoj ter Igor Mozetič kot člana
senata, v stečajni zadevi zoper stečajnega
dolžnika Prima, d.o.o., Vipava, v stečaju na
seji senata dne 28. 1. 2000, sklenilo:
stečajni postopek začet nad stečajnim
dolžnikom Prima, d.o.o., Vipava, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici v vl. št.
1/00339/00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Pravni pouk: zoper ta sklep je dopustna
pritožba na Višje sodišče v Kopru v roku 8
dni od prejema pismenega odpravka tega
sklepa. Pritožbo se vloži pisno pri tem sodišču v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 1. 2000
St 19/95
S-20844
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Primorje export, d.o.o., Nova Gorica, v stečaju bo narok za obravnavanje
osnutka glavne razdelitve dne 13. 3. 2000
ob 14. uri v sobi 108/I Okrožnega sodišča
v Novi Gorici.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev vpogledajo vsak delovni dan med 8. in
12. uro v stečajni pisarni št. 114/I Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 2. 2000

Izvršbe in zavarovanja
V R 327/99
IZ-928
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.
št. V R 327/99 z dne 7. 1. 2000 v izvršilni
zadevi upnika Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, proti
dolžniku kot zastavitelju Rožanski Nikolaj,
Partizanska c. 28, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika do dolžnikov v višini
4,690.000 SIT s pogodbeno dogovorjenimi
pripadki z ustanovitvijo zastavitve pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
na podlagi sporazuma strank po 251. členu
ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine:
stanovanje v stanovanjski stavbi v Celju, Partizanska 28, v skupni izmeri 79,91 m2, ki se
nahaja v pritličju, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji
in na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah. Stanovanjska
stavba stoji na parcelah št. 1049, 1050/1,
vpisani pri vl. št. 614 k.o. Celje, katere lastnik je dolžnik.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 1. 2000
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P 905/99
IZ-1613
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi tožeče stranke Colnarič Zdenke, Ul.
Kozjanskega odreda 21, Rogaška Slatina,
zoper toženo stranko Colnarič Franca,
Spodnje Negonje 25, Rogaška Slatina, zaradi ugotovitve skupnega premoženja, na
predlog tožeče stranke s sklepom P
905/99 z dne 13. 1. 2000 odredilo prepoved toženi stranki Francu Colnariču odtujiti
ali obremeniti poslovni prostor v poslovno
rekreativnem trgovskem objektu Sonce v
Rogaški Slatini, stoječem na parc. št. 799
in 800 k.o. Rogaška Slatina, v izmeri
35,53 m2, vse do pravnomočnega zaključka pravdnega postopka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 1. 2000
R 209/99
IZ-1629
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Banke Velenje, d.d., Velenje, Bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Rudarska 3, Velenje, do dolžnika Ribiške družine
Velenje, Cesta na Jezero, p.p. 158, Velenje, ki jo zastopa Šumah Jože, je bila po
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
209/99 z dne 2. 9. 1999, za zavarovanje
denarne terjatve upnika do dolžnika v višini
3,000.000 SIT s pripadki, z rubežem dne
22. 10. 1999 v korist upnika ustanovljena
zastavna pravica na parc. št. 270/8 – poslovni stavbi v izmeri 107 m2, dvorišča v
izmeri 50 m2, ki v naravi predstavljajo Dom
Ribiške družine Velenje, v zemljiški knjigi pa
so trenutno še vpisane pod vl. št. 700 k.o.
Velenje. Lastnik navedene nepremičnine je
po pogodbi dne 19. 11. 1998 med Mestno
občino Velenje ter Ribiško družino Velenje,
Ribiška družina Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 1. 2000
R 378/99
IZ-931
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1601/99 z dne 27. 12. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
379/99 z dne 29. 12. 1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnika in zastavitelja Ozimek Mirka, s.p., Pristaniška 2, Koper, na
podlagi posojilne pogodbe št. 9600/55,
račun št. 52710-403 z dne 27. 12. 1999,
v višini 31,000.000 SIT, ki se revalorizira v
višini, rokih in na način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice in obrestuje v višini 5,5%, ki se spreminja skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice in glede na 1. člen
navedene pogodbe, s tem, da si upnica
pridržuje pravico, da v času pogodbenega
razmerja spremeni način obračunavanja in
plačil po tej pogodbi, v skladu z vsakokrat
veljavnim določilom upnice o načinih in rokih za obračun in plačilo obresti; v primeru,
če dolžnik in zastavitelj ne poravna pravočasno zapadlih obveznosti po navedeni posojilni pogodbi, mu upnica zaračunava na neplačani znesek zamudne obresti v višini zakonsko določene zamudne obrestne mere,
v primeru, če zamudna obrestna mera ne
bo več zakonsko določena, pa se znesek
zapadlih obveznosti revalorizira po stopnji

rasti cen na drobno v RS v preteklem mesecu oziroma skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice in obrestuje v višini pogodbene obrestne mere, povečane za 25%; rok plačila obresti in revalorizacije je 8 dni od dneva obračuna oziroma najkasneje do 8. v tekočem mesecu,
glavnica pa zapade v plačilo v 120 mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo zadnji delovni dan v mesecu, s tem, da prvi obrok
zapade v plačilo dne 30. 4. 2000, zadnji pa
dne 31. 3. 2010 oziroma prej, kot je to
določeno v 2. členu sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z zastavno pravico na
nevknjiženi nepremičnini, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer – poslovnega prostora s skupno
površino 103,94 m2, v pritličju Poslovno
trgovskega centra Šalara, stoječega na
parc. št. 1862/18 k.o. Semedela, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih delih in napravah ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, kar je last dolžnika in zastavitelja kot to izhaja iz kupoprodajne pogodbe št. P 16/99-SGP-PTC z dne 7. 12.
1999, sklenjene s prodajalcem SGP Koper, d.d., Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 1. 2000
II. R 238/99
IZ-944
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar, opr. št. SV 588/99 z dne
29. 12. 1999 in sklepa tega sodišča opr.
št. II. R 238/99, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, ki jo po pooblastilu zastopa Maksimilijana Troha, z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastavitelja 1. Marjeta Zupančič, 2. Nikolaj Kovič, oba iz
Portoroža, Šolska 11, zarubi poslovni prostor št. 7 v pritličju, v zazidavi Obrtna cona
Lucija, stoječem na parc. št. 4953/15 k.o.
Portorož, v skupni izmeri 142,40 m2, zgrajen do 4. gradbene faze, označenem v delilnem načrtu z zeleno črtkano črto, s solastninsko pravico na stavbišču, funkcionalnem
zemljišču ter skupnih delih in napravah, ki
sta ga zastavitelja pridobila na podlagi kupne pogodbe št. OC 549/14 dne 14. 5.
1999, sklenjeno s Splošnim gradbenim
podjetjem “Koper”, d.d., ter aneksa s št. 1
h kupni pogodbi z dne 18. 10. 1999 in
aneksa št. 2 h kupni pogodbi z dne 17. 12.
1999.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 1. 2000
Z 99/00976-12
IZ-904
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/00976 z dne 30. 9. 1999 so
bili poslovni prostori za opravljanje pisarniške dejavnosti z oznako AN3 v nadstropju
objekta A v izmeri 23,58 m2 in z oznako
AN4 v nadstropju objekta A v izmeri
27,67 m2, ki je last dolžnika Biro 10, Podjetje za finančno knjigovodske storitve,
d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, z dnem
30. 11. 1999 zarubljeni v korist upnika Banka Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana,
Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2000

Št.
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ne Nedeljković in Zorana Nedeljković, oba
Molniške čete 17, Ljubljana, Ljubljana, vsakega do 1/2 ter
2. poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta Slape na Zadobrovški cesti v Ljubljani, dokončanega do
III. gradbene faze z oznako L 13, ki je last
zastaviteljice Nedeljković Gordane, Molniške čete 17, Ljubljana, z dnem 24. 11.
1999, zarubljeno v korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,500.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999

zarubljen v korist upnika Slovenska zadružna kmetijska banka, d.d., Miklošičeva 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,601.486,58 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999
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Z 99/01256-7
IZ-907
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01256 z dne 19. 11. 1999
je bilo enosobno stanovanje št. 1, ki se
nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Društvena 22 v Ljubljani, ki je last
zastaviteljice Dragičevič Kristine, Beblerjev
trg 11, Ljubjlana, z dnem 8. 12. 1999, zarubljeno v korist upnika SKB banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,060.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2000
Z 99/00974-9
IZ-909
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/00974 z dne 1. 10. 1999 so
bili:
– poslovni prostori v pritličju in kleti na
Gregorčičevi ul. 11 v Ljubljani,
– poslovni prostori v objektu A na Gregorčičevi ul. 11 v Ljubljani, in sicer vzhodni
del lokala št. 4,
ki so last dolžnika Barsos – MC,
zdravstvene storitve, zastopanje in trgovina,
d.o.o., Gregorčičeva 11, Ljubljana, z dnem
30. 11. 1999 zarubljeni v korist upnika Banka Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana,
Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2000

Z 99/00982-11
IZ-923
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/00982 z dne 1. 10. 1999
sta bila stanovanje št. 19 v stanovanjski hiši
Nussdorferjeva 17, Ljubljana, ki je last dolžnika M & D Pink Panter, Majcen Rado, s.p.,
Savlje 87, Ljubljana in stanovanje št. 1 v
pritličju stanovanjske hiše Nussdorferjeva 9
v Ljubljani, ki je last zastavitelja Dedić Zlatko, Nussdorferjeva 9, Ljubljana, z dnem
29. 11. 1999, zarubljena v korist upnika
SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999

Z 99/01018-9
IZ-921
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01018 z dne 7. 10. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 7, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Trstenjakova ul. 5, ki je last zastavitelja Strnad
Martina, Trstenjakova ul. 5, Ljubljana, z dnem
18. 11. 1999, zarubljeno v korist upnika Posojilnica – Bank Borovlje, reg. z.z.o.j., Hauptplatz 16, Ferlach, Borovlje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 320.000 ATS oziroma 23.255,31 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999

Z 99/00984-9
IZ-925
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/00984 z dne 12. 10. 1999
so bili:
1. poslovni prostori št. 1 in 2 v III. nizu
BP 6/4 Bežigrad Ljubljana v izmeri 350 m 2,
v dveh etažah na delih parcel št. 672/5,
677/4, 670/5, 670/4, 671/6, 671/7,
671/4, 671/3 k.o. Nadgorica in 887/1,
866/1, 885/7, 894/19 k.o. Črnuče, ki je
last dolžnika Omega Commerce, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Videm 45a, Videm-Dobrepolje,
2. poslovni prostori št. 3 v III. nizu BP
6/4 Bežigrad – Ljubljana, v izmeri 175 m2,
v dveh etažah na delih parcel št. 672/5,
677/4, 670/5, 670/4, 671/6, 671/7,
671/4, 671/3 k.o. Nadgorica in parc. št.
887/1, 866/1, 885/7, 894/19 k.o. Črnuče, ki je last zastavitelja Starnad Dušana,
Videm 47a, Videm-Dobrepolje,
3. poslovni prostor v obrtni coni BP6/4
Ljubljana-Bežigrad, v II. nizu, enota Ljubljana, v izmeri 180 m2, skupaj s pripadajočimi funkcionalnimi površinami in ustreznimi
komunalnimi napravami, ki je last zastavitelja Strand Dušana, Videm 47a, Videm-Dobrepolje, z dnem 29. 11. 1999, zarubljeno v korist upnika Slovenska zadružna kmetijska banka, d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
250.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 1999

Z 99/01011-8
IZ-922
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01011 z dne 18. 10. 1999
sta bila:
1. stanovanje št. 9 v II. nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu Molniške čete
17, Ljubljana, ki je last zastaviteljev Gorda-

Z 99/00985-9
IZ-927
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/00985 z dne 30. 9. 1999 je
bil poslovni prostor v obrtni coni BP6/4
Ljubljana-Bežigrad, v II. nizu, enota 4, ki je
last zastavitelja Strnad Dušana, Videm 47a,
Videm-Dobrepolje, z dnem 29. 11. 1999,

Z 99/01014-10
IZ-920
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01014 z dne 14. 10. 1999
je bil poslovni prostor št. 29 v II. nadstropju
poslovne stavbe z veznim hodnikom na Carinski coni v Ljubljani, Letališka 16, na parc.
št. 127/193, vpisani v vl. št. 614 k.o. Moste, ki je v naravi poslovna stavba 746 m2 in
dvorišče 175 m2 k.o. Moste, ki je last dolžnika S & T Trans, podjetje za mednarodno
špedicijo, transport, zunanjo in notranjo trgovino, turizem, zastopstvo in posredovanje, d.o.o., Letališka 16, Ljubljana, z dnem
1. 12. 1999, zarubljeno v korist upnika SKB
banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999

II R 899/99-8
IZ-945
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 899/99 z dne 12. 10. 1999
so bili:
– obdelovalni center Deckel DC 40-2
SK 45,
– obdelovalni center Deckel FP5,
– obdelovalni center Mavser 50NC/B,
– obdelovalni center Schaublin 33 CNC,
– obdelovalni center Steinel BZ20,
– obdelovalni center Steinel BZ20 SP,
– tri rezkalne stroje Deckel FP2 NC,
– dva rezkalna stroja Deckel FP4 NC,
– stružnica CNC Index GS 30,
– stružnica CNC Index GS 65 s priborom,
– stružnica Schaublin 102 CNC,
ki so last dolžnika Fotona, d.o.o., Stegne
7, Ljubljana, z dnem 3. 12. 1999 zarubljeni
v korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 325,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 758/99-11
IZ-947
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 758/99 z dne 18. 10. 1999 je
bil lokal št. 28F, etaža Mezzanin, nahajajočega se v poslovno trgovskem centru WTC
Ljubljana, ki je last zastavitelja Sedmak Braneta, Matenja vas 67, Prestranek, z dnem
22. 11. 1999 zarubljen v korist upnika SKB
banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 805/99-9
IZ-950
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 805/99 z dne 6. 8. 1999 so
bili v objektu Center drobnega gospodarstva
Vič, v obrtno servisni coni VM-1, 11 sob, št.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 in 18, hodnik,
ki vodi od osrednjega hodnika do požarnih
stopnic, polovica osrednjega hodnika od
vstopnih vrat dalje, vse v gradbeni bruto
izmeri 331,77 m2, s sorazmernim deležem
skupnih prostorov, delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča zgradbe CDG, Tržaška
116, prav tako na naslovu Tržaška 116 v
Ljubljani, v zgradbi CDG, 7 sob, št. 9, 10,
11, 12, 13, 14, 17, hodnik pred sobo št.
17, polovico osrednjega hodnika od vstopnih vrat dalje, ki so last SRC Computers,
d.o.o., Tržaška c. 116, Ljubljana, z dnem
27. 10. 1999 zarubljeni v korist upnika
Abanka, d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
250.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 748/99-12
IZ-952
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 748/99 z dne 5. 8. 1999 sta
bila:
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– stanovanje št. 9 v II. nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu Molniške čete
17 v Ljubljani, ki je last zastaviteljev Nedeljković Zorana in Gordane, oba Molniške čete 17, Ljubljana,
– poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta Slape na Zadobrovški cesti v Ljubljani, dokončanega do
III. gradbene faze, z oznako L 13, ki je last
zastaviteljice Nedeljković Gordane, Molniške čete 17, Ljubljana, z dnem 24. 11.
1999 zarubljeni v korist upnika SKB banka,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,300.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 466/99-21
IZ-955
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 466/99 z dne 8. 6. 1999 je
bilo stanovanje z oznako B 0.7, v izmeri
47,60 m2, s pripadajočim zemljiščem (atrijem) v izmeri 36,80 m2, s parkirnim mestom
št. 17 v kleti objekta v izmeri 11 m2, s pripadajočo kletno shrambo K.B 0.7 v izmeri
4,60 m2, ki je last dolžnice Nikolič Marije,
Ul. Molniške čete 9, Ljubljana, z dnem
24. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika
SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
II R 856/99-9
IZ-956
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 856/99 z dne 25. 8. 1999 so
bili poslovni prostori v I. kleti poslovno stanovanjske stavbe v Ljubljani, Dunajska 101,
ki so last dolžnika Dakini, storitve in trgovina, d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana, z dnem
17. 11. 1999 zarubljeni v korist upnika
Nova Ljubljanska banka, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000
Z 99/01126-9
IZ-1610
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01126 z dne 19. 11. 1999
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 16 v
izmeri 61,35 m2, na Črtomirovi 9 v Ljubljani, ki je last zastavitelja Perko Braneta, Črtomirova 9, Ljubljana, z dnem 6. 1. 2000 zarubljeno v korist upnikov: 1. Selakovič Peter, Ulica 28. maja 11, Ljubljana, 2. Zanoškar Matjaž, Celovška c. 480a, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,488.880 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2000
R 648/99
IZ-913
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 648/99 z dne 10. 12. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 29. 12. 1999,
je nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja Lackovič Dragica, Belokranjska 8, Ljubljana in Lackovič Milka, Belokranjska 8,
Ljubljana, in sicer dvosobno stanovanje št.
B1-L3-IV-4, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe v Trzinu, v izmeri
45,78 m2 in s pripadajočim kletnim prosto-
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rom v izmeri 2,27 m2 in sorazmernih delom
skupnih prostorov, zarubljena v korist upnika Banka Domžale, d.d., bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za terjatev v višini 6,000.000 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 1. 2000
R 317/99-3
IZ-1943
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika Šteblaj Slavka, Ižanska 77/c,
Ljubljana, v zavarovanje denarne terjatve v
višini 19.200 DEM v tolarski protivrednosti
po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
banke, d.d., Ljubljana, na dan plačila oziroma 1,920.000 SIT, pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV
1351/99 z dne 14. 12. 1999, in sicer garsonjere v visokem pritličju stanovanjskega
bloka na naslovu Fužine 2/a, Kamnik, v
skupni izmeri 35,90 m2, ki je last dolžnice
in zastaviteljice Janje Horvat, Fužine 2/a,
Kamnik.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 1. 2000
Ri 37/98
IZ-896
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Trbovljah Ri 37/98 z dne 30. 12. 1998, je
bil poslovni prostor v kletni etaži v velikosti
95,92 m2, ki se nahaja v objektu S-73 na
Trgu revolucije 6 v Trbovljah, ki ga je zastaviteljica Paradigma, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 6, Trbovlje, pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 10. 1998 od družbe Delo Prodaja, Družba za razširjanje in
prodajo časopisov, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, kot prodajalke, dne 4. 10. 1999 zarubljen v korist upnika Banka Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25/c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29. 12. 1999

In 99/00150
IZ-935
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 99/00150 z dne 23. 11. 1999
se opravi rubež premičnih stvari dolžnika Kamnolom Verd, Podjetje za proizvodnjo
kamnitih agregatov, d.o.o., Verd 145, Vrhnika in zastavitelja SŽ – Železniško
gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana in sicer:
Št.

Inv. št.

Naziv

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

151
516
579
939
2016
2128
2129
3130
2131
2132
2133
2136
2300
2416
2542

drobilna naprava škoda
nakladač caterpilar
strojna oprema jalovinska veja
nakladalnik KL – 30 z žlico
bager cat 245
drobilnica – strojni del, drobilec sct
drobilnica – strojni del, dodajalna miza
drobilnica – strojni del trakovi nad 100 m, 2 kosa
drobilnica – trakovi do 100 m, 11 kosov
drobilnica – strojni del, sita, 3 kose
drobilnica – dozatorji, odpraševanje, 14 kosov
el. oprema trafo postaje
drobilec učd
nakladalnik volvo – 1 180 C
mlin barmac za frakcije

Rubež se opravi v korist upnika Nove LB, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini 430,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 11. 1999

Riz 596/99
IZ-900
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 596/99 z dne 12. 1.
2000 je bila nepremičnina stanovanje št. 5,
v pritličju, v stanovanjski hiši Ruška cesta
102, ki obsega 33,41 m2, s pripadajočim
sorazmernim solastninskem deležem skupnih delov stanovanjske stavbe, prostorov,
objektov in naprav ter sorazmernim delom
stavbišča in funkcionalnega zemljišča, last
dolžnika – zastaviteljev, vse v korist upnice
Barbare Stanisavljević-Vukosav, stan. Petkova ulica 3, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
poobl. notar Miro Košak iz Ljubljane, dne
12. 1. 2000 zarubljena v korist upnice, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 13.000
DEM v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2000

Rig 468/99
IZ-911
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
468/99 z dne 23. 8. 1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet prodajne pogodbe, št. pogodbe 31-LK/91 z dne 22. 4.
1991, last dolžnika Gratex, d.o.o., Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, in sicer:
– poslovni prostor, št. prostora 5, v mansardi, v izmeri 33,52 m2 in skupnih prostorov, ki obsegajo skupaj 10,81 m 2, od tega
delež hodnika v izmeri 5,80 m2, delež sanitarij v izmeri 0,89 m2, delež skupnih prostorov v izmeri 4,03 m2, kar se vse nahaja v
poslovni stavbi v Mariboru, Strossmayerjeva 26, zgrajeni na parcelah št. 1468/1,
1466/2, 1469/2, 1466/1, 1467,
1474/1, 1474/2, 1474/4 in 1469/3 k.o.

Št.
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RIG 526/99
IZ-932
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 699/99 z dne 10. 8. 1999, s sklepom o zavarovanju opr. št. RIG 465 z dne
16. 8. 1999 odredilo rubež nepremičnin, ki
nista vpisani v zemljiško knjigo:
– poslovnega prostora št. P.1.16., v izmeri 235,24 m2 in 71,62 m2 terase, v 1.
nadstropju trgovsko poslovnega centra City
Maribor, stoječega na parc. št. 1771 in
1772 k.o. Maribor Grad,
– poslovnega prostora v pritličju, del prostora pa zajema tudi kletne prostore, v skupni izmeri 200 m 2 (bivša prodajalna Ambient),
ki se nahaja v stavbi, stoječi na parc. št.
1198/1 k.o. Maribor Grad,
oboje v lasti dolžnika Pekarna Jager,
d.o.o., Ul. Kraljeviča Marka 6, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 9.
1997, sklenjene s prodajalcem SKB, investicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana in prodajne
pogodbe z dne 29. 9. 1994, sklenjene s
prodajalcem Kvik, d.d., Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnika Probanka, d.d.,
Maribor, v višini 302,000.000 SIT s pp.
Dolžniku se tudi prepoveduje odtujitev in
obremenitev te nepremičnine brez soglasja
upnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 1999

Mariboru, Ul. Staneta Severja 11, v izmeri
68,51 m2, stoječem na parc. št. 1847/3,
k.o. Sp. Radvanje, ki je last Martinčevič
Klep Alenke do celote, po kupni pogodbi
št. 37/1993 z dne 8. 11. 1993, sklenjeni s
prodajalcem Večer, p.o., Maribor, prodajne
pogodbe št. 55/93 z dne 22. 11. 1993,
sklenjeni s prodajalcem Skupščino občine
Maribor in aneksom k tej pogodbi z dne
7. 6. 1996, dne 11. 1. 2000 na naroku
zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 3,684.281,10
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2000
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Maribor Grad, zarubljena na podlagi sporazuma strank, ki izvira iz notarskega zapisa,
št. zapisa SV 790/99 z dne 23. 8. 1999,
notarke Brede Horvat, Vetrinjska 11, Maribor, za terjatev v višini 6,000.000 SIT s pp,
v korist zastavnega upnika Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana (podružnica Maribor, Strossmayerjeva
26, Maribor).
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 1999
RIG 568/99
IZ-912
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank v obliki neposredno
izvršljivih notarskih zapisov notarke Brede
Horvat iz Maribora, št. 790/99 z dne
13. 8. 1999 in št. 960/99 z dne 8. 10.
1999, s sklepom opr. št. RIG 568/99 z
dne 10. 11. 1999 odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo:
poslovnih prostorov – dveh pisarn skupne
površine 33,30 m2, ki ležita v V. nadstropju poslovne stavbe v Strossmayerjevi ulici
26 v Mariboru, stoječe na parc. št.
1468/1, 1466/2, 1466/1, 1469/2,
1467, 1474/1, 1474/2, 1474/4 in
1469/3 v k.o. Maribor Grad ter pripadajočih skupnih prostorov v izmeri 10,73 m2,
last dolžnika Gratex, d.o.o., Strossmayerjeva 26, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 7. 1999, sklenjene
med strankami Gradbeni inštitut ZRMK,
d.d., Ljubljana, kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem, v zavarovanje denarne
terjatve upnika Nova Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana, v višini 6,000.000 SIT s
pp. Stranke so dogovorile tudi prepoved
obremenitve in odtujitve zastavljene nepremičnine v korist upnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 1999
In 99/00298
IZ-914
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 99/00298 z dne 6. 1.
2000 je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 11, v skupni izmeri 52,14 m2, v
2. nadstropju v stanovanjski hiši Ul. Pohorskega bataljona 1, Ruše, ki stoji na parc. št.
942/0, vl. št. 1052 k.o. Ruše, katerega
lastnica je v celoti dolžnica, po kupoprodajni pogodbi z dne 18. 3. 1992 ter aneksa h
kupoprodajni pogodbi z dne 3. 3. 1995,
dne 6. 1. 2000 na naroku zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve
v znesku 795.557 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2000
IV I 2012/96
IZ-915
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. IV I 2016/96 (IN
96/00162) z dne 26. 10. 1999 je bila nepremičnina – poslovni prostor – lokal št.
3c, v izmeri 188,93 m2, v kleti poslovnega
objekta P3 (Kocljev turn), Kneza Koclja 14,
Maribor, ležečega na parc. št. 1933/2 in
parc. št. 1931/3, k.o. Maribor-Grad, last
Štern Draga in Marije do 1/2 celote, dne
6. 1. 2000 na naroku zarubljena v korist
upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v
znesku 29,100.323 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2000

RIG 631/99
IZ-933
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
999/99 z dne 22. 10. 1999, s sklepom o
zavarovanju opr. št. RIG 631/99 z dne
11. 11. 1999 odredilo rubež nepremičnin,
ki nista vpisani v zemljiško knjigo:
– dvoinpolsobnega stanovanja v izmeri
68,85 m2, ki se nahaja v devetem nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Kardeljeva
ul. 57, stoječe na parc. št. 100, pripisani k vl.
št. 57 k.o. Spodnje Radvanje, last zastaviteljev Vrban Davorja in Leje, vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 12. 1992,
sklenjene s prodajalko Dreisibner Marino;
– trisobnega stanovanja v izmeri 70 m2, ki
se nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Cesta zmage 92, last zastaviteljev Vrban Mladena in Stanke, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
za stanovanje, št. 3/92 z dne 18. 12. 1992,
sklenjene s prodajalcem Skladiščno transportni in trgovinski center, d.o.o., Maribor,
v zavarovanje denarne terjatve upnika
Probanka, d.d., Maribor, v višini
10,000.000 SIT s pp., do dolžnika Lohnex,
d.o.o., Maribor.
Zastaviteljem se zastavljeni nepremičnini, v skladu z dogovorom strank, prepoveduje obremeniti in odsvojiti, brez soglasja
upnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 1999
IV I 20/98
IZ-1616
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. IV I 20/98 z dne 7. 8.
1998 je bila nepremičnina – stanovanje št.
23, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka v

III R 239/99
IZ-938
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. III
R 239/99 z dne 29. 12. 1999 so bile nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer stanovanje z oznako M-5-SK,
ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega
objekta Pod Gradom v Kromberku, stoječega na parc. št. 40/2 k.o. Kromberk, s pripadajočo solastninsko pravico na stavbnem
zemljišču in na skupnih delih in napravah, ki
pripadajo objektu in so last dolžnice Gabi
Petricia, Mučeniška ulica 17, Kobarid, v obsegu do 9/10 in zastavitelja Ernesta Podrecce, Milanova ulica 8, Kobarid, v obsegu do
1/10, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
49-58/99-KP z dne 10. 11. 1999, z dnem
29. 12. 1999 zarubljene v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje upnikove izvršljive denarne terjatve do dolžnice, v
znesku 7,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 12. 1999
III R 240/99
IZ-939
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
III R 240/99 z dne 29. 12. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer trisobno stanovanje, ki se
nahaja v I. nadstropju desno stanovanjskega bloka, Delpinova 18 v Novi Gorici, ki je
last zastavitelja Čefarin Vilija, Delpinova 18,
Nova Gorica, z dnem 29. 12. 1999 zarubljene v korist upnika Banke Vipa, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnika do
dolžnika VIMS, Notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Industrijska cesta 5, Nova Gorica, v
znesku 4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 12. 1999
III R 245/99
IZ-940
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 245/99 z dne 29. 12. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer stanovanje v izmeri 48,57 m2,
ki se nahaja v mansardi na zahodni strani
stanovanjske stavbe v Mirnu, stoječe na
parc. št. 28/26 in 28/27 k.o. Miren, s pripadajočo kletjo št. 6, v izmeri 3,88 m 2, ter
pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah stanovanjske stavbe in je last
dolžnice Vlaste Vižintin, Cesta Goriške fronte 85, Šempeter, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 19. 8. 1999 med
dolžnico in Stanovanjsko zadrugo Miren, ter
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aneksa k tej pogodbi z dne 16. 11. 1999, z
dnem 29. 12. 1999 zarubljene v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnika do dolžnice, v znesku 4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 12. 1999
IV R 131/99
IZ-274
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 444/99 z dne
13. 8. 1999 in sklepa tega sodišča opr. št.
IV R 131/99 z dne 26. 10. 1999, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se zarubi poslovni prostor v objektu PO-3, Seidlova 48, Novo mesto, stoječ na parc. št. 872 k.o. Novo mesto, ki obsega vetrolov, poslovni del,
pisarno, čajno kuhinjo in sanitarije, v skupni
izmeri 64 m2, last dolžnika Brain-Drago Blažič, s.p., Jerebova ulica 20, Novo mesto,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene med Emona Globtour, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, kot prodajalcem in
Brain-Drago Blažič, s.p., Jerebova 20, Novo mesto, kot kupcem, dne 30. 12. 1996,
overjene pri notarki Nevenki Tory, dne 7. 2.
1997 pod št. OV 354/97.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 10. 1999

Razpisi
delovnih mest
Ob-20563
Svet Centra RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana, Kavčičeva 66, v skladu s
15. in 16. členom statuta razpisuje delovno mesto
direktorja Centra.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj visoko izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja,
– izkazuje sposobnost za vodenje Centra,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju Centra ter dobiti za imenovanje soglasje ustanovitelja in soustanoviteljev Centra (Vlade RS
ter Gospodarske in Obrtne zbornice Slovenije). Kandidat bo imenovan za štiri leta.
Prijave s podatki o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Centra RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana,
z oznako “za razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po roku za zbiranje prijav.
Center RS za poklicno izobraževanje
Št. 07-2/55
Ob-20716
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 23. in 34. člena statuta ter
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pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest razpisuje delovni mesti:
samostojnega svetovalca za glasbeno dejavnost na Območni izpostavi Koper za določen čas – polni delovni čas – za
4 mesece.
Pogoji:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– poznavanje ljubiteljskega glasbenega
področja,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega
jezika.
organizatorja na Območni izpostavi
Gornja Radgona
Pogoji:
– državljanstvo RS,
– najmanj srednja izobrazba,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega
jezika,
– nedoločen čas – polni delovni čas.
Poskusno delo traja 2 meseca.
Pisne prijave z oznako “Razpis za strokovno službo sklada” in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz
katerega so razvidne delovne izkušnje in
druga znanja) sprejema Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Ob-20875
Svet Dijaškega doma, Maribor, Gosposvetska 89, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih v
zakonu, izpolnjuje še pogoje po zakonu o
organizaciji in financiranju šolstva (Ur. l. RS,
št. 12/96 in 23/96).
Kandidat bo imenovan za štiriletno mandatno obdobje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, pošljite v roku 8 dni na naslov doma v zaprti kuverti s pripisom “za razpis”.
O imenovanju bodo kandidati obveščeni
v 8 dneh po prejemu soglasja k imenovanju.
Dijaški dom Maribor
Ob-20876
Osnovna šola Ig, Ig 217, 1292 Ig, razpisuje naslednje prosto delovno mesto:
poučevanje v oddelku podaljšanega
bivanja,
za določen čas od 1. 3. do 31. 6. 2000,
s polnim delovnim časom – nadomeščanje
delavke na bolniški.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izobrazbi po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 8 dneh
po objavi na naslov šole, s pripisom “za
razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Ig

Št. 28/000204
Ob-20846
Veterinarska zbornica Slovenije na podlagi 28. člena statuta VZbS (Ur. list RS, št.
26/97 in št. 51/99) ponovno objavlja javni
razpis za prosto mesto
direktorja Veterinarske zbornice Slovenije
– za mandat štirih let,
– s tri mesečnim poskusnim delom.
Razpisni pogoji:
– univerzitetna izobrazba iz veterinarske
medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku,
– strokovni izpit iz veterinarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje angleškega jezika.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter vizijo
dela Zbornice pošljite na Veterinarsko zbornico Slovenije, C. v Mestni log 47, 1123
Ljubljana, dodajte pripis “Za razpis”, do 25.
februarja 2000. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 1 meseca.
Veterinarska zbornica Slovenije

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Št. 35101-129/97
Ob-20719
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja
zdravstvenega doma Krško; ocenjena
vrednost del: 890,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Krško–Spodnji Grič.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: september
2000.
5.
Občina Krško
Št. 11/2-75/00
Ob-20781
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. 061/133-04-43.
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3. Kraj izvedbe del: Območje Republike
Slovenije (devet PE Telekoma Slovenije d.d.).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: druga polovica leta 2000.
5. Morebitne druge informacije: ponudniki
bodo lahko konkurirali za vsako PE posebej.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19951, se 7. (a)
točka popravi in se pravilno glasi:
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12.
ure.
Geodetska uprava RS
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2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: montažna dela pri investicijski izgradnji ter investicijskem in rednem vzdrževanju medkrajevnega kabelskega telekomunikacijskega
omrežja (MKO) Telekoma Slovenije d.d.
Ocenjena vrednost del za leto 2000:
605,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: območje Republike
Slovenije (devet PE Telekoma Slovenije d.d.).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: druga polovica leta 2000.
5. Morebitne druge informacije: ponudniki bodo lahko konkurirali za vsako PE posebej.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 11/2-75/00
Ob-20782
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. 061/133-04-43.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: montažna dela pri investicijski izgradnji ter investicijskem in rednem vzdrževanju razvodnega
naročniškega
telekomunikacijskega
omrežja (RNO) Telekoma Slovenije d.d.
Ocenjena vrednost del za leto 2000:
690,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Območje Republike Slovenije (devet PE Telekoma Slovenije
d.d.).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: druga polovica leta 2000.
5. Morebitne druge informacije: ponudniki bodo lahko konkurirali za vsako PE posebej.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 11/2-75/00
Ob-20783
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. 061/133-04-43.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena
dela za investicijsko izgradnjo ter investicijsko in redno vzdrževanje na telekomunikacijskem omrežju Telekoma Slovenije d.d.
Ocenjena vrednost del za leto 2000:
4.950,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Območje Republike
Slovenije (devet PE Telekoma Slovenije d.d.).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: druga polovica leta 2000.
5. Morebitne druge informacije: ponudniki bodo lahko konkurirali za vsako PE posebej.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 11/2-75/00
Ob-20784
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. 061/133-04-43.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: montažna
dela pri investicijski izgradnji ter investicijskem in rednem vzdrževanju krajevnega kabelskega telekomunikacijskega
omrežja (KKO) Telekoma Slovenije d.d.
Ocenjena vrednost del za leto 2000:
2.300,000.000 SIT.

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

Št. 2-564/00
Ob-20731
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14819.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
a) čiščenje notranjih (108.000 m2/
mesec) in zunanjih (180.000 m2/mesec)
površin Slovenskih železnic, d.d., za območje celotne Republike Slovenije,
v vrednosti ca. 350,000.000 SIT/leto;
b) čiščenje
mobilnih
sredstev
(34.300 ur/mesec – potniška vozila in
lokomotive) Slovenskih železnic, d.d., za
območje celotne Republike Slovenije,
v vrednosti ca. 590,000.000 SIT/leto.
3. Kraj izvedbe: območje celotne Republike Slovenije.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu
naročnika pri:
a) Janji Pfeifer, tel. 061/29-14-614,
b) Dolores Pirjevec, tel. 066/29-63-148.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

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
Ob-20714
V javnem razpisu za dobavo pisarniškega materiala za Geodetsko upravo RS, Območno geodetsko upravo Velenje za leto
2000, objavljenem v Uradnem listu RS, št.

Popravek
Št. 5-3/822/4-2000
Ob-21140
V javnem razpisu za dobavo voščilnic in
razglednic, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 9–10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19953, v
rubriki ZJN-02-B (javni razpisi za izbiro brez
omejitev), se v 2. točki način izbire popravi
in se pravilno glasi:
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za dobavo blaga.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 151-05/00-1
Ob-20510
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših, Gubčeva 8a, Logatec, tel. 061/741-270, faks 061/742-930.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših, Gubčeva 8a, Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava drobnega inventarja.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
2000.
5. Predvideni datum zaključka: 31. 5.
2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
kontaktna oseba Darja Mlinar, tel. 741-270.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
proti plačilu v višini 5.000 SIT na Občino
Logatec, ŽR št. 50110-630-810342, namen nakazila – “Pristojbina za javni razpis –
Dom starejših, inventar“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec – glavna pisarna (Darja Mlinar).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila:
“Javni razpis – inventar“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti del.
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10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v roku 60 dni od dneva dobave.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisanimi pogoji.
15., 16., 17., 18.
Dom starejših Logatec
Št. 151-05/00-1
Ob-20556
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših, Gubčeva 8a, Logatec, tel. 061/741-270, faks 061/742-930.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših, Gubčeva 8a, Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža notranje opreme sob, spremljajočih prostorov ter ostalih pripomočkov.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
2000.
5. Predvideni datum zaključka: 30. 5.
2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
kontaktna oseba Darja Mlinar, tel. 741-270.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
proti plačilu v višini 15.000 SIT na Občini
Logatec, ŽR št. 50110-630-810342, namen nakazila – “Pristojbina za javni razpis –
Dom starejših, oprema“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec – glavna pisarna (Darja Mlinar).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila:
“Javni razpis – oprema“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti del.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v roku 60 dni od dneva dobave.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisanimi pogoji.
15. 16., 17., 18.
Dom starejših Logatec
Št. 133/2000
Ob-20567
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški dom Murska Sobota, Tomšičeva 15, 9000 Murska Sobota, tel.
069/300-310, faks 069/300-311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
kurilnega olja.
3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Murska
Sobota, Tomšičeva 15, 9000 Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava kurilnega olja –
ekstra lahko EL, količina 200.000 litrov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se ne more potegovati za del zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dijaški dom Murska Sobota, Tomšičeva 15,
9000 Murska Sobota – tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: torek, 29. 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. 51900-603-30463. V ceno razpisne dokumentacije je vključen davek na dodano vrednost.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do petka, 3. 3. 2000
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dijaški dom Murska Sobota,
Tomšičeva 15, 9000 Murska Sobota – tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2000 ob 11. uri, v prostorih Dijaškega
doma Murska Sobota, Tomšičeva 15, 9000
Murska Sobota.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 2. 2000 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 2 točki,
– celovitost opisa ter skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Dijaški dom Murska Sobota, Tomšičeva 15, 9000 Murska Sobota – tel.
069/300-310, ravnateljica ga. Berden.
16., 17.
Dijaški dom Murska Sobota
Ob-20571
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova
6, 5220 Tolmin, tel. 065/81-120, faks
065/81-239.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: ZD Tolmin, Prešernova 6, 5220 Tolmin in zdravstvene postaje: Podbrdo, Most na Soči, Kobarid in Bovec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– medicinski sanitetni in potrošni material v zobozdravstvu,
– zdravila,
– mikrobiološke preiskave,
– kurilno olje – tip ekstra lahko.
Zaradi obsežnosti so količine posameznih vrst blaga vpisane v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za del zahtevanega blaga oziroma storitve po naslednjih skupinah:
– zdravstveni sanitetni in potrošni material,
– laboratorijska diagnostika in pribor ter
sredstva za dezinfekcijo in kemikalije,
– RTG filmi,
– potrošni material v zobozdravstvu za
preventivo, zdravljenje in protetiko,
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trajanjem najkasneje do 30. 6. 2000. Bančne garancije ni potrebno predložiti v primeru,
da ponudnik predloži ponudbo le za eno skupino predmetov ali več skupin skupaj, pri čemer je orientacijska vrednost ene ali vsota
vseh skupin nižja od 5,000.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: predvideni plačilni pogoji so
določeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti družba z omejeno odgovornostjo ali delniška družba z višino kapitala
najmanj v višini 20,000.000 SIT, po bilanci
stanja na 31. 12. 1999 in mora imeti veljavno dovoljenje za prodajo blaga oziroma
opravljanje storitev.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe do 30. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: cena, plačilni pogoji in reference ponudnika.
Teža in način uporabe posameznega merila
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vsebuje razpisna dokumentacija; dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika le na pismeno vlogo.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 30. 1. in 6. 2. 1998
pod št. Ob-339 in Ob-560.
Zdravstveni dom Tolmin

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 2. 2000 do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744, pri NLB Ljubljana (domači ponudniki), 90 EUR,
50100-620-133-900-7100-59383/4, pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 3. 2000 do 10. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2000 ob 13. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 30. 6.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po dobavi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdilo o plačilu davkov in prispevkov.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnični podatki Jože Brežan, tel.
061/29-14108, komercialna vprašanja
Alenka Lukek, tel. 061/29-12527.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d.
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– zdravila,
– mikrobiološke preiskave,
– kurilno olje za ogrevanje.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– medicinski sanitetni in potrošni material v zobozdravstvu: 22,000.000 SIT,
– zdravila: 8,000.000 SIT,
– mikrobiološke preiskave: 15,000.000
SIT,
– kurilno olje – tip ekstra lahko:
7,100.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila:
– zdravstveni sanitetni in potrošni material: 15,000.000 SIT,
– laboratorijska diagnostika in pribor ter
sredstva za dezinfekcijo in kemikalije:
2,000.000 SIT,
– RTG filmi: 1,500.000 SIT,
– potrošni material v zobozdravstvu za
preventivo in za zdravljenje ter aparati in
instrumenti v zobozdravstvu: 3,500.000
SIT,
– zdravila: 8,000.000 SIT,
– mikrobiološke preiskave: 15,000.000
SIT,
– kurilno olje za ogrevanje: 7,100.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– za medicinski sanitetni material in medicinsko potrošni material v zobozdravstvu
ter zdravila najmanj enkrat tedensko,
– mikrobiološke preiskave najkasneje v
roku 8 dni od naročila,
– kurilno olje najkasneje v roku 2 dni od
naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na sedežu naročnika pri
Purgar Mirjam, tel. 065/81-120, vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 9. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago proti plačilu zneska 25.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
52030-603-31455, s pripisom “stroški
razpisne dokumentacije iz javnega razpisa”, ali na blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo z vso potrebno dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj –
ponudba za ponovljeni javni razpis” je potrebno oddati v zaprti kuverti osebno ali po
pošti do 24. 3. 2000 do 9. ure. Prevzemnica za sprejem ponudb je pooblaščena delavka naročnika Purgar Mirjam.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Tolmin,
Prešernova 6, 5220 Tolmin.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
sedežu naročnika. Odpiranje vodi strokovna komisija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti kot sestavni
del ponudbene dokumentacije garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% orientacijske
vrednosti, določene pri posameznem predmetu naročila. Za garancijo velja brezpogojna
bančna garancija, plačljiva na prvi poziv, s

Ob-20578
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, 1560 Ljubljana, Kolodvorska 11, 061/29-12921.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zaloška cesta 217,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– izdelava 33 razsmernikov napetosti DC-AC in
– dobava 66 klimatskih naprav za
elektro lokomotive vrste 363.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: možna dobava po posameznih točkah v razpisni
dokumentaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
47,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– 28,000.000 SIT za razsmernike,
– 19,000.000 SIT za klima naprave.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno po kvartalih.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do leta 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1560 Ljubljana, soba št. 20,
Alenka Lukek.

Št. 65/2000
Ob-20584
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, telefaks 062/755-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dornava 128.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil in materiala
za prehrano po naslednjih skupinah:
1. sadje in zelenjava,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. ostali prehrambeni artikli.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo posamezne skupine blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
105,073.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sadje in zelenjava: 25,828.000 SIT,
2. kruh
in
pekovski
izdelki:
10,086.000 SIT,
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3. meso in mesni izdelki: 24,946.000

SIT,
4. mleko
in
mlečni
izdelki:
18,096.000 SIT,
5. ostali
prehrambeni
artikli:
26,117.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno od 1. 5. 2000 do 30. 4. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja Dornava, referent za javna naročila.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
ŽR št. 52400-603-30549, ali na blagajni
Zavoda.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 14. 3. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 12. uri, v Zavodu za varstvo
in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja,
Dornava 128, konferenčna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do
31. 5. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
45 dni od prejema računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izjavo pristojnega organa, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
– registracijo podjetja oziroma obrtno
dovoljenje, ne starejše od 30 dni,
– izjavo pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3
oziroma identični dokumenti,
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma mu kvaliteto kontrolira
pooblaščeni Zavod,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času,
– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale predpisane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.
Za skupino artiklov C: meso in mesni
izdelki: najnižja končna cena in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Simona Petrovič, tel.
062/754-02-49.
16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 137/2
Ob-20568
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo in postavljeno na mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema 110 kV 20 kV za
110 kV transformatorski polji in montažna ter demontažna dela za RTP Vrtojba 110/20 kV (podrobnejši opis blaga in
tehnične značilnosti so v razp. dok.).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Elektro Primorska, d.d., PE
Gorica Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica pri administratorki tehničnega sektorja - Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT ponudniki poravnajo
z virmanom na rač. št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777- ter št. Objave v Ur. l.
RS s pripisom razpisna dokumentacija –
oprema za RTP Vrtojba.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 15. 3. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., PE
Gorica, tajništvo, Erjavčeva 24, 5000 Nova
Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 3. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi SENG-a, Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere
veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
nudenje popusta, možnost kompenzacije,
rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
blaga in opravljanje storitev za opremo 110
kV in 20 kV za 110 kV transformatorski polji
za RTP Vrtojba 110/20 kV z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. 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.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave tega razpisa.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference, rok plačila, način plačila, popusti za predčasna gotovinska plačila, terminski plan izdelave in druge posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in so za naročnika pomembne. Podrobnejša uporaba
meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Št. 136/2
Ob-20569
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo in postavljeno na mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: lastna raba za RTP Vrtojba 110/20 kV (podrobnejši opis blaga in
tehnične značilnosti so v razp. dok.).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Elektro Primorska, d.d., PE
Gorica Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica -
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: seznam predvidenih
lokacij je sestavni del razpisne dokumentacije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potrošni računalniški material za potrebe Zavoda za gozdove Slovenije, spisek je sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za dobavo potrošnega računalniškega materiala v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna, celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana – tajništvo, vsak delovnik od 8. do
10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT z upoštevanim
19% DDV. Znesek se nakaže na ŽR
50106-603-54908 z označbo 101-902.
Ponudniki, ki želijo razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
in pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2000 ob 11. uri, sejna soba Zavoda
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 10%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 30 dni od
datuma potrditve fakture.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 24. 2. 2000
po 11. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Več-

na pot 2, Ljubljana, s pripisom: “Dodatne
informacije – Javni razpis za potrošni računalniški material”.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
4-5 z dne 21. 1. 2000, Ob-19155, objava
o izidu pa dne 11. 2. 2000.
Zavod za gozdove Slovenije
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pri administratorki tehničnega sektorja - Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT ponudniki poravnajo
z virmanom na rač. št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777- ter št. Objave v Ur. l.
RS s pripisom razpisna dokumentacija –
oprema za RTP Vrtojba.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 14. 3. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., PE
Gorica, tajništvo, Erjavčeva 24, 5000 Nova
Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi SENG-a, Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
nudenje popusta, možnost kompenzacije,
rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
blaga in opravljanje storitev za lastno rabo
za RTP Vrtojba 110/20 kV z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. 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.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave tega razpisa.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, rok plačila, način plačila, popusti za predčasna gotovinska plačila, terminski plan izdelave, reference in druge posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in so za
naročnika pomembne. Podrobnejša uporaba meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Št. 025-6-2000
Ob-20713
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 123-53-61.

Št. 37-2000
Ob-20736
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Zdravstveni dom, CKŽ 54,
8270 Krško, tel. 0608/21-204, faks
0608/22-037.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN) za sukcesivno dobavo pisarniškega materiala.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material. Okvirna količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj se lahko poteguje za naročilo v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave po naročilnicah v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, žiro račun št.
51600-603-30902, virman ali splošna položnica.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 3. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Justina Jelaršič, CKŽ 56, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2000 ob 13. uri, na naslovu ZD Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% ponudbene vrednosti blaga, z veljavnostjo do 31. 3.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ
56, 8270 Krško, pri Zlatki Mavsar, tel.
0608/21-204, int. 274, faks 0608/22-037.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3
z dne 14. 1. 2000, Ob-18660.
Zdravstveni dom Krško
Ob-20738
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojnovarstveni zavod “Martin Krpan”, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica,
faks 061/793-345.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: VVZ “Martin Krpan”,
Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli:
– meso in mesni izdelki,
– ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– sveže sadje in zelenjava, suho sadje,
– zamrznjeno pecivo in zamrznjena zelenjava,
– jajca,
– kruh in pecivo,
– ostalo prehrambeno blago,
– sirupi in sokovi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 21,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– meso in mesni izdelki – 6,500.000
SIT,
– ribe – 500.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 2,500.000
SIT,
– sveže sadje in zelenjava, suho sadje –
4,500.000 SIT,
– zamrznjeno pecivo in zamrznjena zelenjava – 1,200.000 SIT,
– jajca – 250.000 SIT,
– kruh in pecivo – 2,000.000 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
3,200.000 SIT,
– sirupi in sokovi – 550.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
“Martin Krpan”, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica – tajništvo zavoda.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, DDV je vštet v
ceno, na žiro račun 50106-603-59187, pri
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APP Cerknica. Račun boste prejeli ob prevzemu dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: VVZ “Martin Krpan”, Cesta
na jezero 17, 1380 Cerknica, v zapečateni
kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko te objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2000 ob 10. uri, na upravi VVZ “Martin Krpan”, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 30. 4. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb 3. 3. 2000 do 10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: VVZ “Martin Krpan”, Cesta na jezero
17, 1380 Cerknica, tel. 061/793-222,
793-127, od 8. do 12. ure, faks
061/793-345.
16., 17.
VVZ “Martin Krpan” Cerknica
Št. 81
Ob-20739
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, faks
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 pohištva.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
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 2. 3.
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
B3/00”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 3. 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 pohištva – JR B3/00”. 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 2. 3. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi št. 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 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.
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2/A)
6,400.000 SIT,
2/B)
11,200.000 SIT,
2/C)
5,000.000 SIT,
2/D)
5,000.000 SIT,
2/E)
1,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst., soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo –
PTA in diagnostični katetri.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst., soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kliničnega centera Ljubljana, predavalnica IV.,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe
je 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena (na enoto proizvoda) 50%,
2. strokovne zahteve 25%,
3. reference ponudnika v KC 10%,
4. reference v evropskih centrih 10%,
5. dobavni roki 5%,
Skupaj 100%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na zahtevo komisije mora ponudnik
predložiti vzorce za testiranje.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Klinični center Ljubljana

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: LTŽ fazoni in LTŽ pokrovi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo blaga v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,800.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave po naročilnicah v letu 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komunale Tolmin, št. 52030-601-11763, s pripisom “LTŽ fazoni in LTŽ pokrovi”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 24. 2. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d. – tajništvo, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 24. 2. 2000 ob
13. uri, na sedežu podjetja Komunale Tolmin.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
akceptni nalog.
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: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, druge ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Komunala Tolmin, Javno podjetje,
d.d. – Kos Brane, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin, tel. in faks 065/181-930 in
065/81-025.
16., 17.
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.
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13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 60%,
– plačilni pogoji 10%,
– dobavni rok 10%,
– usklajenost z obstoječo opremo 20%.
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.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Št. 90/00
Ob-20741
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, faks 061/143-1254.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko-potrošnega materiala.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: PTA in diagnostični katetri, in sicer:
1. PTA katetri:
A) kateter zgrajen iz poly amora – 250
kom,
B) kateter zgrajen iz polyurethan hidrophobne zmesi – 300 kom,
C) kateter zgrajen iz Ko-polymera polyamida – 250 kom,
D) kateter zgrajen iz nydexa – 100
kom,
E) kateter zgrajen iz nydexa in duralyna – 100 kom;
2. diagnostični katetri:
A) kateter zgrajen iz pebaxa – 800
kom,
B) kateter zgrajen iz polyurethana –
2300 kom,
C) kateter zgrajen iz nylona – 1000
kom,
D) kateter zgrajen iz polyamida – 700
kom,
E) Pigtail (measuring) merilni kateter
– 100 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: kot
celoto, po skupinah in podskupinah.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
94,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1/A)
18,700.000 SIT,
1/B)
13,500.000 SIT,
1/C)
21,000.000 SIT,
1/D)
6,600.000 SIT,
1/E)
4,900.000 SIT,

Ob-20742
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Tolmin, javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/810-25.
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Ob-20744
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Tolmin, Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/810-25.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ductilne vodovodne cevi
in vodomeri.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo blaga v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,300.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave po naročilnicah v letu 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komunale Tolmin, št. 52030-601-11763, s pripisom “Ductil cevi in vodomeri”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 24. 2. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d. – tajništvo, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponudbe se bodo odpirale 24. 2.
2000 ob 12. uri, na sedežu podjetja Komunale Tolmin.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
akceptni nalog.
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: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, druge ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.
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– Kos Brane, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
tel. in faks 065/181-930 in 065/81-025.
16., 17.
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.
Ob-20745
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Tolmin, Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/810-25.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: PE-HD cevi in fitingi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo blaga v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,400.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave po naročilnicah v letu 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komunale Tolmin, št. 52030-601-11763, s pripisom “PE-HD cevi in fitingi”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 24. 2. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d. – tajništvo, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 24. 2. 2000 ob
12.30, na sedežu podjetja Komunale Tolmin.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
akceptni nalog.
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: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, druge ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.
– Kos Brane, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
tel. in faks 065/181-930 in 065/81-025.
16., 17.
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.
Št. 31/1-2000
Ob-20746
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, faks 069/302-111.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Arh.
Novaka 2b.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za predavalnico
in poslovne prostore.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 3. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota,
Arh.
Novaka
2b,
tajništvo
tel.
069/302-110.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
23. 2. 2000 med 8. in 14. uro, po najavi po
telefaksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 10.000 SIT, na žiro račun št.
51900-603-32111 s pripisom “javni razpis
za opremo“.
7. (a) Datum in uro, do kdaj je treba predložiti ponudbe: 29. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, Arh.
Novaka 2b v zaprti kuverti s pripisom “javni
razpis za opremo“ z navedbo številke Uradnega lista RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 2. 2000 ob 11. uri, v sobi direktorice
Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh. Novaka 2b.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
5% ocenjene vrednosti z veljavnostjo do
31. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 31. 3. 2000.
14. Merilo, za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21 člen ZJN): ponud-
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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:
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je ragistrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
izpolnjuje finančno poslovne in tehnične
sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 3. 3. 2000 do
10.30.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri naročniku. Kontaktna oseba Bahorič Slavica, tel.
068/56-260.
16., 17.
Dom starejših občanov Črnomelj

XIII. jajca – 240.000 SIT,
XIV. splošno prehrambeno blago –
1,578.000 SIT,
XV. jabolka – 217.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave v letu 2000 in delno v letu
2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. april 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica,
vsak dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 3. 2000 do 11.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 6.000 SIT na žiro račun št. 51310-603-18220.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 3. 2000 do 11. ure,
prevzemnica Radojka Grabovac.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Ribnica, Majnikova 3,
1310 Ribnica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2000 ob 12. uri v prostorih Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 6. 4. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodilom o izvrševanju proračuna in v skladu z razpisano dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj, z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
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 fizične osebe – samostojni podjetniki in kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz
40. člena ZJN.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 3. 2000 do
8. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
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bena cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne informacije o naročilu:
ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Grah Sandri, firma Statikon tel.
069/348811
oziroma
mobitel
041/242-020.
16. 17.
Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota
Št. 10/2000
Ob-20764
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov, Črnomelj, Ul.
21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, faks
068/56-282.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov, Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340
Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje
– EL; 100.000 litrov; sukcesivna dobava.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje le za 100% vrednost
naročila blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 4. 2000; sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov, Ul. 21 oktobra 19/c, Črnomelj – tajništvo doma.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 2000,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10. 000 SIT z virmanom na
številko žiro računa: 52110-603-33283,
sklic 00-231004.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 3. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, tajništvo doma, 8340 Črnomelj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2000 ob 12. uri, v Domu starejših
občanov Črnomelj, soba št. 14.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.

Ob-20765
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310
Ribnica, tel. 061/861-092, faks 861-392.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
I. sadje in zelenjava,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. kruh,
IV. pekovsko pecivo,
V. mlevski izdelki,
VI. sveže meso,
VII. mesni izdelki,
VIII. perutninsko meso,
IX. konzervirana zelenjava in polproizvodi,
X. ribe,
XI. sadni sokovi,
XII. zamrznjene testenine,
XIII. jajca,
XIV. splošno prehrambeno blago,
XV. jabolka.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za del (skupino) zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,506.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. sadje in zelenjava – 3,823.000 SIT,
II. mleko in mlečni izdelki – 3,920.000
SIT,
III. kruh – 1,072.000 SIT,
IV. pekovsko pecivo – 1,363.000 SIT,
V. mlevski izdelki – 481.000 SIT,
VI. sveže meso – 1,727.000 SIT,
VII. mesni izdelki – 574.000 SIT,
VIII. perutninsko meso – 1,033.000 SIT,
IX. konzervirana zelenjava in polproizvodi – 787.000 SIT,
X. ribe – 248.000 SIT,
XI. sadni sokovi – 247.000 SIT,
XII. zamrznjene testenine – 1,196.000
SIT,
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica, pri ravnateljici Andreji Hojč, tel.
061/861-092.
16., 17.
Vrtec Ribnica
Št. 00914/00
Ob-20766
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, nabava 449-23-02, faks 062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava kuvert, oblazinjenih kuvert, splošnih položnic, vrednostnih pisem, avionskih pisem, papirnatih
valjev in plastičnih pisemskih ovojnic; v
skupni vrednosti 31,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 4
krat na leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 3. 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: 13. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 9. uri, III. nadstropje, uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
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– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 (zaporedna številka 6) največ 10 dni v preteklih 6. mesecih od dneva
sestavitve obrazca ali za samostojne podjetnike 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 trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu (obrazec BON I III/7) ne
presega 5% skupnih prihodkov (obr. BON I
I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil originalnih dokumentov oziroma dokumenti niso notarsko overjene fotokopije ali
so dokumenti starejši kot 30 dni.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 125-2/2000
Ob-20767
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo strojne in programske opreme ter njuno vzdrževanje v
letu 2000.
3. (a) Kraj dobave: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana in njegove
območne enote po Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je:
1. strojna oprema:
– strežniki: 2 kosa,
– monitorji 17“: 20 kosov,
– laserski tiskalniki – profesionalni: 5 kosov,
– barvni tiskalniki – profesionalni: 5 kosov,
– optični čitalniki – profesionalni: 7 kosov,
– osebni računalniki: 10 kosov,
– UPS sistem brez prekinitvenega napajanja moči 600 VA: 7 kosov,
– UPS sistem brez prekinitvenega napajanja moči 3000 VA: 2 kosov,
– rezervni deli za popravila in nadgradnjo računalnikov;
2. programska oprema:
– Windows 2000 Server AE: 10 kopij,
– Back Office SBS 4.5 English intl AE
CD 5 Ctl: 10 polnih paketov,
– Back Office CAL 4.5 English OLP A
AE: 100 klient licenc,

– MS Office Pro 2000 Win32, SLO, OLP
A AE: 150 licenc,
– literatura Office Pro 2000 Win32 Slovenian Doc Kit: 5 kopij,
– mediji za instalacijo Office Pro 2000
Win32 Disk Kit CD: 5 kopij.
– razvoj programske opreme z bazo ORACLE 8, orodji Designer 2000 in Developer
2000 za področje spremljanja stalnega strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju.
3. vzdrževanje in storitve:
– vzdrževanje strojne opreme (strežniki,
osebni računalniki, tiskalniki, monitorji in komunikacijska oprema),
– storitve (računalniško omrežje, izobraževanje, razvoj informacijskega sistema).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga ali storitev.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 32,714.290 SIT. Ocenjene vrednosti vsebujejo DDV.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– strojna oprema: 12,737.760 SIT,
– programska oprema: 12,753.230 SIT,
– vzdrževanje in storitve: 7,223.300 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga in opravljanje storitev
v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, pri Katarini Porenta (vložišče).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 3. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.090 SIT (v ceno je
vključen davek na dodatno vrednost) na žiro
račun št. 50100-603-401756, sklic na št.
00 1090.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, Katarina Porenta (vložišče).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 10. uri v prostorih Zavoda
RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 45 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri, to je 15. 5. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30400.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do petka, 10. 3. 2000 do 12. ure, ne glede
na način prinosa pošiljke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34 C, 5000 Nova Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 2000 ob
12.30 v prostorih kabineta na Trubarjevi 5
(vhod za stavbo Centralne kuhinje) v Novi
Gorici.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
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: ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe z
ustreznimi kvalifikacijami. Ponudnik ne sme
biti v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji,
imeti mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnejše
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do dneva oziroma ure,
ki je opredeljena za javno odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu
vrtca. Kontaktna oseba je Metoda Bavcon
tel. 065/135-890.
16., 17.
Vrtec Nova Gorica

b) zgrajen iz polyurethana in elastične
metalne spirale: 800 kom,
c) zgrajen iz polyethylena: 1700 kom,
d) zgrajen iz teflona in polyurethana:
1000 kom;
2. vodilne žice:
a) iz nerjavečega jekla, prekritega s
PTFE: 4500 kom,
b) amplatz vodilna žica: 700 kom,
c) lunderqist vodilna žica: 100 kom,
d) terumo vodilna žica: 1300 kom;
3. podaljški (dolžina 45, 60, 100 m):
5300 kom;
4. igle – Seldinger (7–10 cm):
a) 18 G brez mandrena: 2000 kom,
b) 18 G z mandrenom: 2000 kom,
c) 19 G z mandrenom: 1000 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: kot
celoto, po skupinah in podskupinah.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
93,800.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1/a
10,600.000 SIT,
1/b
9,200.000 SIT,
1/c
8,800.000 SIT,
1/d
5,500.000 SIT,
2/a
17,700.000 SIT,
2/b
6,700.000 SIT,
2/c
1,800.000 SIT,
2/d
8,400.000 SIT,
3.
18,500.000 SIT,
4/a
3,300.000 SIT,
4/b
2,200.000 SIT,
4/c
1,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo –
potrošni material invazivne radiološke dejavnosti.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 13. uri, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana, predavalnica IV.,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe
je 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje: so registrirani za opravljanje tovrstnih dejavnosti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 3. 2000 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena do 10 točk (36%),
– reference do 5 točk (18%),
– rok plačila do 5 točk (18%),
– tehnične lastnosti do 4 točke (14%),
– garancija do 4 točke (14%).
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, Ljubljana, Branko Lozar, tel.
061/30-05-144.
16., 17.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Št. 9/2000
Ob-20768
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34 C,
5000 Nova Gorica, tel. 065/135-890, faks
065/23-305.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralna kuhinja,
Trubarjeva 5, 5000 Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava prehrambenega blaga za skupini:
1. sveže in suho sadje ter zelenjava,
2. prehrambeno blago (špecerija).
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količin nabave, glede na spremembo obsega dela in
dejanskih potreb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji lahko predložijo ponudbo za obe
skupini ali samo za eno skupino, vendar
mora zagotavljati 100% dobavo blaga v skupini, na katero se prijavlja.
(č) Ocenjena vrednost naročila: za obe
skupini znaša vrednost 11,658.163 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sveže in suho sadje ter zelenjava:
6,283.857 SIT,
2. prehrambeno blago (špecerija):
5,374.306 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava blaga od predvidoma 1. 4. 2000 do
31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dobava do 31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34 C, 5000 Nova Gorica – tajništvo
vrtca.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati do 3. 3.
2000, vsak dan od ponedeljka do petka
do 12. ure.

Ob-20769
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, telefaks
061/143-12-54.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko-potrošnega materiala.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potrošni material invazivne radiološke dejavnosti, in sicer:
1. živilna uvajala s hemostatsko zaklopko:
a) cevka iz dveh plasti polyethylena:
2000 kom,
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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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena (na enoto proizvoda): 50%,
2. strokovne zahteve: 25%,
3. reference ponudnika v KC: 10%,
4. reference v evropskih centrih: 10%,
5. dobavni roki: 5%,
Skupaj: 100%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na zahtevo komisije mora ponudnik
predložiti vzorce za testiranje.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Klinični center Ljubljana
Št. 60-351/00
Ob-20770
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/323-596, telefaks 068/323-816.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sklop A: osebno vozilo dimenzije: dolžina 4400–4500 mm z bencinskim motorjem, moči 70–80 kW z vso opremo;
– sklop B: kombinirano vozilo – kombi – prilagojeno za prevoz krst, dolžine
4660–4790 mm s turbo diesel motorjem,
moči 72–75 kW z vso opremo za prevoz
dveh krst;
– sklop C: tovorno ekipno vozilo za
vzdrževanje z dvojno kabino, skupne dovoljene teže 3500 kg, dolžine šasije od
5858–6615 mm s turbo diesel motorjem,
moči 75–80 kW, keson je iz nerjavečih materialov;
– sklop D: električni mobilni agregat,
moči 70–80 KVA s turbo diesel motorjem
na avto prikolici.
(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
ali D.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupaj
16,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop A: 3,000.000 SIT,
– sklop B: 5,000.000 SIT,
– sklop C: 4,500.000 SIT,
– sklop D: 3,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: tri
mesece po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec del: 10. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
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munala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba
Anton Tomažin.
(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 nabavo vozil in električnega mobilnega agregata”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba Anton Tomažin.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 2000 ob 8. 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
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 za
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 16. 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.,
Novo mesto
Št. 091-2-1/00
Ob-20773
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, faks
061/321-755.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, Lipičeva 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: invertni mikroskop za
svetlo polje, digitalna fotografija, fluorescenca, avtomatska fotografija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,900.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dva
meseca po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT negotovinsko, na
žiro račun št. 50103-603-41175, sklicna
številka 010020030-4.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, prevzemnik tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana, z napisom “Ne odpiraj
– ponudba”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2000 ob 12. uri, Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, Lipičeva 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe
je do potekal veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot je navedeno 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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno 2. 3.
2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najugodnejša cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je dr. Peter Veranič,
univ. dipl. biol., tel. 320-985, e-mail: veranic@ibmi.mf.uni.-lj.si.
16., 17.
Medicinska fakulteta, Ljubljana
Št. 23/2000
Ob-20786
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska 12,
Ljubljana, telefaks 061/1326-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
prehrambenega blaga - živil.
3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
na pet dostavnih mest: Vrtec Ljubljana Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14, Ljubljana, enota France Prešeren, Puharjeva 4,
Ljubljana, enota Poljane Strossmayerjeva 3,
Ljubljana, enota Vodmat, Koritkova 24, Ljubljana in enota Prule, Praprotnikova 2, Ljubljana
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago po
predhodni najavi, na naslovu naročnika Vrtec Ljubljana Center, Poljanska 12, Ljubljana, tajništvo, tel. 061/300-57-40.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro,
do vključno 6. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, davek
je vštet v ceno. Potrdilo o vplačilu na ŽR
naročnika (50100-603-40568, sklic na št.
29725) predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 13. 3. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika Vrtec Ljubljana
Center, Poljanska 12, 1000 Ljubljana, tajništvo. Prevzemnik tajnica, Fijavž Sonja,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 2000 ob
10. uri na naslovu naročnika Vrtec Ljubljana
Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14,
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v višini 1% ponudbene
vrednosti. Bančna garancija mora biti veljavna do 18. 5. 2000. Bančno garancijo za
resnost ponudbe ni potrebno predložiti ponudniku, ki predloži ponudbo le za en sklop
ali več sklopov, katerih vrednost je nižja od
zneska, ki je določen v zakonu, ki ureja
izvrševanje proračuna RS.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o javnih zavodih.
plačilni rok je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani
ponudnik mora najkasneje v desetih dneh
od sklenitve pogodbe predložiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene
vrednosti. Bančna garancija mora biti veljavna do 31. 5. 2002. Bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti morajo predložiti samo tisti ponudniki, s katerim bo sklenjena pogodba za višjo vrednost
od vrednosti, ki je določena v zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna RS.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe,
ki predložijo veljavno in popolno ponudbo.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– povabilo k oddaji ponudbe (osnovni
podatki o ponudniku),
– izpolnjen obrazec ponudbe - predračuna,
– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji za dejavnost, v katero sodi izvajanje javnega naročila,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,
– odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi RS (ponudniki živil živalskega
izvora),
– izjava ponudnika, da ni pod prisilno
upravo, stečaju ali likvidaciji (pravne
osebe),
– izjava, da vodstveni delavci ponudnika
v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– izjava, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost v dejavnosti,
– bilanco stanja in uspeha v zadnjem letu (pravne osebe),
– orginalni obrazci BON1 in BON2 skupaj ali BON3 (pravne osebe),
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, orginalno
potrjena s strani pristojne davčne uprave
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto (samostojni podjetniki),
– katastrski dohodek (fizične osebe),
– dokazila pristojnih organov, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane
davke in prispevke določene z zakonom,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji,
– izjava o poreklu blaga,
– izpolnjen vprašalnik o referencah,
– izjave o kakovosti blaga,
– izjava o posebnih ugodnostih,
– podpisan in potrjen vzorec pogodbe,
– druge izjave in zahtevane dokumente
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti
kot orginale ali overjene fotokopije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba skupaj
s ponudbeno dokumentacijo mora veljati
120 dni od dneva javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): ob
zahtevani kakovosti, najnižja cena, in posebne ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika Vrtec Ljubljana Center, Poljanska
12, Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro, do pet
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
Kontaktna oseba: vodja službe za prehrano
in zdravstveno-higienski režim, Radmila Bosnić, tel. 145-57-45.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih kuvertah, morajo biti jasno oz-
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago - živila, po naslednji specifikaciji:
1. mleko in mlečni izdelki – 19.563,30
kg in 60.897 l,
2. meso in mesni izdelki – 50.171 kg,
3. ribe in konzervirane ribe – 2.490 kg,
4. jajca – 94.000 kom,
5. olja – 3.606 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –
85.398 kg,
7. konzervirana zelenjava – 17.598 kg,
8. sveže sadje – 72.883 kg,
9. konzervirano sadje – 3.282 kg,
10. sadni sokovi in sirupi – 20.727 l,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
15.270 kg,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –
16.320 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo –
32.653 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
3.986 kg,
15. ostalo prehrambeno blago –
15.698 kg in 1900 l.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine nabav posameznih živil, glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma sklope: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo na del razpisanega javnega naročila (sklope živil ali posamezna živila). Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezne sklope izbere več
dobaviteljev.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
129,921.810 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 15,544.245
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 47,196.550
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 2,143.000
SIT,
4. jajca – 1,794.000 SIT,
5. olja - 1,407.230 SIT,
6. zelenjava in suhe stročnice –
9,142.160 SIT,
7. konzervirana zelenjava – 4,217.390
SIT,
8. sveže sadje – 14,825.000 SIT,
9. konzervirano sadje - 1,202.390 SIT,
10. sadni sokovi in sirupi – 4,843.253
SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
3,280.870 SIT,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –
3,753.512 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
10,098.910 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
4,191.720 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
6,281.580 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivna dobava,
začetek 1. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 31. 5.
2002.
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načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba javni razpis brez omejitev za dobavitelje
živil” in številko objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 4. 2000.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Vrtec Ljubljana Center
Ob-20852
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, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kozina, Ljubljana-Vič,
Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila:
– sklop A) kruh,
– sklop B) mleko in mlečni izdelki,
– sklop C) ostala živila (brez mesa, sadja
in zelenjave).
(c) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo oddajala posamično:
– sklop A: 22,000.000 SIT,
– sklop B: 20,000.000 SIT,
– sklop C: 13,000.000 SIT.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.
(d) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
– sklop A – da - samo za vse lokacije
skupaj,
– sklop B – da – samo za vse lokacije
skupaj,
– sklop C – da - samo za vse lokacije
skupaj.
4. Predvideni datum pričetka dobave:
13. 3. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12. 3. 2001, z možnostjo 1 letnega podaljšanja pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za zagotavljanje sposobnosti: Vlada Republike Slovenije, Urad za priseljevanje in begunce Riharjeva 38, 1115 Ljubljana, tajništvo,
061/333-643.
(b) Datum do kdaj je možno dvigniti razpisno dokumentacijo: od 11. 2. 2000 do
23. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.996 SIT na žiro račun
50100-630-10014 in obveznim sklicem 18
15148-UPB-JR-2/2000 in obvezno navedbo namena: “Plačilo razpisne dokumentacije JR-2/2000 – živila“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. marec 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:
2. marec 2000 ob 14.30, v sejni sobi Urada za priseljevanje in begunce.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnih sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: nepreklicna bančna garancija,
vnovčljiva na prvi poziv v višini 3% od razpisane vrednosti, veljavna 60 dni od dneva
javnega odpiranja.
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 do katerega ponudniki ne morejo umakniti svoje ponudbe: 2. marec
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.
Vlada Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce
Št. 20/2000
Ob-20853
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, Trdinova 8, Ljubljana, faks 132-81-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS,
občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Sloveniji, osnovne šole, članice sveta ali sponzorji (dostava nad 30
kom. na ca. 80 naslovov).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2.000 kom kolesarskih
varnostnih čelad v velikosti uporabni za
kolesarje stare med 10. in 15. leti (približno razmerje: 30% št. 54, 30% št. 56,
30% št. 58 in 10% št. 60 – obseg glave
oziroma EUR številke).
Dodatne zahteve:
– potrdilo pristojne domače ali tuje organizacije o ustreznosti čelade (A-test),
– barvna lestvica,
– dodatni napisi.
Cena mora biti navedena fiksno za leto
2000 in mora vsebovati tudi ceno dveh barvnih nalepk (ali barvnih odtisov na čeladi) v
velikosti 30 × 120 mm (oziroma dogovorjene dimenzije, ki jo dopušča oblika čelade)
in ceno dostave po dispoziciji naročnika na
naslove v Sloveniji. Navedena naj bo tudi
cena za dodatno naročilo čelad nad razpisano količino.
Naveden mora biti izvor blaga (firma in
država) in priložen vzorec čelade.
Na čeladi je lahko znak proizvajalca z
vsemi podatki le na notranji strani čelade.
Za znak in napis proizvajalca na vidnem delu čelade, lahko dobavitelj ponudi sodelovanje kot pokrovitelj.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: do
2.000 SIT/kom.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: celotna količina na zalogi do 1. 5. 2000, izdaja po zahtevi naročnika sukcesivno v letu
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivno do 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: vse dodatne informacije so na voljo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, Ljubljana, Trdinova 8, tel. 327-892, Iztok Juvan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 2. 2000
ob 13. uri.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti do 2. 3. 2000 ob 12. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno v zapečatenih omotih, skupaj z vzorcem čelade na naslov: Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
RS, Trdinova 8, 1000 Ljubljana. Na čelni strani mora biti pripis “Ne odpiraj – Ponudba za
čelado“ in polni naslov dobavitelja.
8. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. 3. 2000 ob 8.30 v
prostorih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, Ljubljana, Trdinova 8/I.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: za dobavljene količine
nad 30 kom. bo ponudnik izstavil račun direktno končnemu naročniku, za dobave
Svetu pa bo naročnik izvrševal plačila 30
dni po izstavitvi računov. Svet RS je garant
za plačilo celotne količine čelad.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naslov in dejavnost podjetja, dokazila o registraciji, navedba odgovorne osebe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: vsaj do 1. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. čl. ZJN): vrstni
red meril:
– model čelade (potrdilo o ustreznosti,
kakovost, oblika, velikosti, barvna lestvica),
– cena,
– zanesljivost ponudnika,
– roki dobave (skladiščenje, dostava na
naslove, računi končnim naročnikom),
– posebne ugodnosti (pokroviteljstva,
sodelovanje v akcijah),
– rok veljavnosti ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik se lahko odloči tudi za več
dobaviteljev in ponujenih modelov v okviru
zgoraj navedenih meril.
Ponudniki bodo v 14 dneh po odpiranju
ponudb obveščeni o odločitvah po odpiranju ponudb in bodo lahko v roku 30 dni po
odpiranju ponudb prevzeli vzorce čelad, razen vzorca izbranega ponudnika.
16., 17.
Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu RS
Ob-20870
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, tel. 069/31-000, telefaks
32-681.
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cena, morebitni količinski popust, dobavni
rok, odzivni čas.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 069/31-000 int. 310
ali 069/34-010.
16., 17.
Upravna enota Murska Sobota

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.
8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 3. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče,
soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2000 ob 10. uri, Hajdrihova 2, dvorana D IV. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 500.000 SIT, bančna garancija,
rok veljavnosti do 20. 4. 2000.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
12. 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.
13. 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 del 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,
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava materiala po skupinah:
I. pisarniški material,
II. računalniški in birotehnični material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik
se lahko poteguje za dobavo blaga v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno tekom leta 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Murska
Sobota, Kardoševa 2, Oddelek za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve, soba št. 50, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti do 3. 3. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni pisemski ovojnici in označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za pisarniški in računalniški material”. Na hrbtni strani mora biti
naveden točen naslov pošiljatelja.
Ponudba je veljavna, če je prispela pravočasno in je označena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 7. 3.
2000 v prostorih Upravne enote Murska
Sobota, Kardeoševa 2, soba št. 50, II. nadstropje, ob 12. uri.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo izvršil 100%
plačilo v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni
po datumu uradnega prejema računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odločba o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti), bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik
dostavil najkasneje v 10 dneh od sklenitve
pogodbe in obrazec izjave, da ponudnik
sprejema pogoje razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja

Preklic
Preklicujemo javna razpisa za dobavo
drobnega inventarja in za dobavo in montažo
notranje opreme sob, objavljena v tem Uradnem listu, Ob-20510 in Ob-20556, na str.
649 in 650.
Dom starejših Logatec

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 od
31. 1. 2000, vsak dan med 8. in 14. uro.
Uredništvo
Št. 8120/342/2000
Ob-20564
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefax št. 061 174 24 42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: SM 87 na DV 110
kV Dravograd-Velenje.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost: izvedba sanacije
SM 87 na DV 110 kV Dravograd-Velenje,
ocenjena vrednost je 10,000.000 SIT.
Vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
(b) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.
(c)
5.(a), (b)
6. Čas izvedbe: 50 dni v aprilu in maju
2000.
7.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
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– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna ponudbena cena (65%), plačilni pogoji
(5%), pozitivne reference ponudnika pri podobnih delih na objektih ELES-a (15%),
potrjene pozitivne reference ponudnika pri
podobnih delih na objektih drugih naročnikov (15%).
16. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Igor Podobnik.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Ob-20608
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, faks 065/19-19-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta Kobarid–Drežnica na st: 2950 v Občini Kobarid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba podpornih zidov ter voziščne konstrukcije.
Ocenjena
vrednost
naročila:
23,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del: 6. 4. 2000, dokončanje del: 10. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu podjetja Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Tolminskih
puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, tel.
065/29-202, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov 18.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija Kobarid Drežnica st: 2950”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
ponedeljka, 15. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (v tajništvo).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj,
Sanacija ceste Kobarid–Drežnica st: 2950”
ter številko objave tega javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid,
ob 12.15.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dostaviti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 14. 4. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): bodo
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 3.
2000.
17., 18.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-20610
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, faks 065/19-19-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta Kobarid–Drežnica na st: 1250 v Občini Kobarid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba podpornega zidu ter voziščne konstrukcije.
Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del: 6. 4. 2000, dokončanje del: 10. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Edil Inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4,
5000 Nova Gorica, tel. 065/29-202, kontaktna oseba: Melinc Edi, vsak delovni dan
med 9. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov 18.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija Kobarid Drežnica st: 1250”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
ponedeljka, 15. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (v tajništvo).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj,
Sanacija ceste Kobarid–Drežnica st: 1250”
ter številko objave tega javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid,
ob 13.45.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dostaviti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 14. 4. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): bodo
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 3.
2000.
17., 18.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-20613
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, faks 065/19-19-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta Kobarid–Drežnica na st: 2750 v Občini Kobarid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba podpornih zidov ter voziščne konstrukcije.
Ocenjena
vrednost
naročila:
21,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del: 6. 4. 2000, dokončanje del: 10. 6. 2000.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba podporne konstrukcije ter voziščne
konstrukcije.
Ocenjena
vrednost
naročila:
39,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del: 6. 4. 2000, dokončanje del: 10. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, tel.
065/29-202, kontaktna oseba: Melinc Edi,
vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov 18.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija Kobarid Drežnica st: 2250”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
ponedeljka, 15. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (v tajništvo).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj,
Sanacija ceste Kobarid–Drežnica st: 2250”
ter številko objave tega javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid,
ob 13.15.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dostaviti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 14. 4. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): bodo
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 3.
2000.
17., 18.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, tel.
065/29-202, kontaktna oseba: Melinc Edi,
vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov 18.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija Kobarid Drežnica st: 2750”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
ponedeljka, 15. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (v tajništvo).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj,
Sanacija ceste Kobarid–Drežnica st: 2750”
ter številko objave tega javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid,
ob 12.45.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dostaviti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 14. 4. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): bodo
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 3.
2000.
17., 18.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-20614
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, faks 065/19-19-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta Kobarid–Drežnica na st: 2250 v Občini Kobarid.

Ob-20616
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP “Okolje” Piran, d.o.o., Fornače
33, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Portorož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev poslovnega objekta – okrepčevalnice na plaži v Portorožu na parceli št.
1570/2 k.o. Portorož.
Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
17. 3. 2000, predviden zaključek del:
17. 5. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
“Okolje” Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330
Piran, Investicijsko tehnični sektor, kontaktna oseba Koritnik Irena.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko 7.000 SIT na žiro račun JP “Okolje” Piran, št.
51410-601-12921.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP “Okolje” Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran, tajništvo; v zapečateni kuverti, jasno označeni z napisom:
“Ponudba – ne odpiraj!” z navedbo “javni
razpis – ureditev okrepčevalnice na plaži v
Portorožu”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2000 ob 13. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe 5% od ponudbene vrednosti javnega naročila, veljavnost do 26. 3. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 30 dni po izdanih situacijah.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: pravna oseba ali samostojni podjetnik.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomsko najugodnejša cena.
Merila:
1. ponudbena cena – 60 točk,
2. najkrajši rok – 10 točk,
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3. plačilni pogoji oziroma kreditiranje
– 10 točk,
4. fiksnost ponudbene cene – 5 točk,
5. najnižji pribitek na dodatna dela –
5 točk,
6. najugodnejši garancijski rok – 5 točk,
7. reference – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Koritnik Irena, tel.
066/21-750-32.
17., 18.
Javno podjetje “Okolje” Piran, d.o.o.
Ob-20617
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
6000 Koper, Ulica 15. maja št. 13, tel.
066/4860, faks 066/486-120.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kampolin, KS Lucija, Občina Piran.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– vodovod za Kampolin, KS Lucija,
Občina Piran, dolžina cevovoda Lž duktil K9 fi 100 mm je 1430 m in raztežilnik
prostornine 7 m3,
– kanalizacija za Kampolin, KS Lucija, Občina Piran, dolžina kanalizacije
PVC fi 20 cm je 1272 m.
Ocenjena vrednost vseh del je
55,000.000 SIT (vrednost gradbenih in
montažnih del ter vodovodnega in kanalizacijskega materiala).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: skupna ponudba
za montažna in gradbena dela.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 3. 4. 2000, rok izvedbe je 120
koledarskih dni, datum dokončanja je 3. 8.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Rižanski vodovod Koper, d.o.o. –
s.r.l., tajništvo, soba 101, Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do ponedeljka, 28. 2. 2000
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 40.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo na blagajni Rižanskega vodovoda Koper oziroma na ŽR Rižanski vodovod
Koper,
d.o.o.
–
s.r.l.,
št.
51400-601-11191.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
do četrtka, 16. 3. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja št. 13, 6000
Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo vodovoda in kanalizacije Kampolin v Luciji – javni razpis”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v četrtek, 16. 3. 2000
ob 11.15, na Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. – s.r.l.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 10% od ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do izteka ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situacijah, in sicer v roku 90 dni od datuma
potrditve situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 16. 3. 2000
dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo na Rižanski vodovod Koper, d.o.o. –
s.r.l., tel. 066/4860, Grošelj Leon.
17., 18.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 41405-0009/99
Ob-20618
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, faks
063/81-81-724.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Rogaška Slatina,
Celjska cesta 3a.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: dokončanje C objekta, izgradnja kotlovnice in dokončanje kletnih prostorov Kulturnega doma v Rogaški Slatini. Ocenjena vrednost celotnega naročila (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela) je
70,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela skupaj.
(c)
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek april
2000 in dokončanje julij 2000, čas izvedbe
4 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,

3250 Rogaška Slatina, Oddelek za okolje
in prostor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 20.000
SIT, na žiro račun naročnika, št.
50730-630-10-217 s pripisom: za javni razpis “Kulturni dom”.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ne glede na vrsto prenosa do 13. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000, ob 12. uri, Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, velika sejna soba št. 11.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 5%
razpisane vrednosti - veljavna do izteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško - upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno naročilo: na javni razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o finančni sposobnosti, 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, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri, dne 13. 3.
2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
kriteriji in način ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Marjan Ungar gr. inž, Občina Rogaška Slatina,
tel. 063/81-81-70.
17., 18.
Občina Rogaška Slatina
Št. 352-05-2/2000-0800-01 Ob-20748
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne služ-
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– kvaliteta predhodno izvedenih del 20
točk.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja ponudb – 14. marec 2000.
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
Komunalna direkcija
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be Maribor, kontaktna oseba mag. B. Škerbinek, udi. grad., Slovenska 40, 2000 Maribor, tel. 22-01-413, 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: Občina Maribor, po
cesti Proleterskih brigad, Štantetovi in Lesjakovi ulici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in montažna dela pri zamenjavi obstoječih vodovodov po cesti Proleterskih
brigad ca. 650 m; po Štantetovi ulici ca.
460 m in Lesjakovi ulici ca. 75 m; ocenjena vrednost ca. 29,5 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: začetek
del 15. april 2000, dokončanje 30. junij
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda, 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: 2. 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:
3. 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: do odpiranja ponudb – 3. marec 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 40 točk,
– reference 40 točk,

Št. 352-05-3/2000-0801-12 Ob-20749
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 A. Juratič, grad., Slovenska 40, 2000 Maribor,
tel. 22-01-412, faks 226-551, soba št.
106/I.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Maribor –
KS Kamnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in montažerska dela pri izgradnji
sekundarnega vodovoda; dolžina 3300
m, cevovodi se gradijo PEHDDN 110/10,
PEHDDN 110/12,5 in LŽ ∅ 100, fazenski
komadi LŽ duktil; ocenjena vrednost ca. 40
mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: izvedba del:
od podpisa pogodbe 90 delovnih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor,
soba 106/I ali 108/I.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda, 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: 13. 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:
14. 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

Št. 351-1/2000
Ob-20751
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, telefaks
069/21-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krog.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja kanalizacije v Krogu III. faza: I. del
gradnje kanalizacije v dolžini 1388 m;
II. del gradnje kanalizacije v dolžini
1352 m in dokončanje tlačnega voda v
dolžini 645 m; ocenjena vrednost del znaša 126,000.000 SIT, faznost izvedbe v letu
2000–2001.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: I. del
gradnje kanalizacije: pričetek del maj
2000, rok izvedbe 2,5 meseca; II. del
gradnje kanalizacije in tlačni vod: rok izvedbe 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, soba št. 20/II nadstropje pri Jožici Viher.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51900-630-76001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 3. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 13. uri v mali sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 5,000.000 SIT z
veljavnostjo 15. 5. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika, d.o.o., d.d., s.p.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb, t.j. 14. 3. 2000 od 12. ure naprej.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 60%,
– reference pri podobnih delih 15%,
– plačilni pogoji 15%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridržuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.
17., 18.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 35101-1/2000
Ob-20752
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, telefaks
069/21-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja južnega kolektorja v Murski Soboti
III. faza: I. del gradnja kolektorja od jaška J2-J15 in gradnja priključnih kanalov; II. del gradnja povezovalnih kanalov; ocenjena vrednost 135,000.000 SIT,
faznost izvedbe v letu 2000 in 2001.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: fazna izvedba
v letu 2000 in 2001; I. del pričetek maj
2000, rok izvedbe 4 mesece; II. del rok
izvedbe 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, soba št. 20/II nadstropje pri Jožici Viher.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
51900-630-76001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 3. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
vložišče.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 13.30 v mali sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 5,000.000 SIT z
veljavnostjo 15. 5. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika, d.o.o., d.d., s.p.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za oddajo ponudb, t.j. 14. 3. 2000 od 12. ure
naprej.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 60%,
– reference pri podobnih delih 15%,
– plačilni pogoji 15%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridržuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.
17., 18.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 1/2000
Ob-20775
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kraške lekarne, Gregorčičeva 8,
6250 Ilirska Bistrica, faks 067/81-470.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Postojna.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prenova lekarne v Postojni.
Dela obsegajo gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Ocenjena
vrednost
naročila:
60,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila in se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznega sklopa ali za izvajanje del iz
posameznega sklopa.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: začetek

del 17. 4. 2000, dokončanje del 31. 7.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Misel, d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna,
kont. oseba Iztok N. Čančula, tel.
067/24-438 ali 067/201-880.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 25. 2.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel, d.o.o., Postojna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 28. 3. 2000 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lekarna Postojna, Prečna
2, 6230 Postojna, v zapečateni kuverti s
pripisom “Ponudba za lekarno v Postojni –
ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 31. 3. 2000 ob 15. uri, v Lekarni
Postojna, Prečna 2, 6230 Postojna.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevane posebne
oblike, delo predvidoma prevzame en sam
gospodarski subjekt.
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 biti registrirani za izpolnjevanje gradbene dejavnosti in izpolnjevati
druge pogoje, skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 80%,
– način plačila in fiksnost cen 4%,
– rok izvedbe 4%,
– garancijski rok 4%,
– reference ponudnika 4%,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
4%.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4453, objava o izidu pa dne 30. 7. 1999.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Št. 00914/00
Ob-20776
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
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– 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. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12978.
18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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 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 so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero 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., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trg zmage 6, Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja prizidka pošte Trg zmage 6, Murska
Sobota.
Predvidena vrednost 500,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, zaključek 30. 11.
2000.
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 062/449-2311, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 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: 13. 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
062/449-2311.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 10. 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 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 so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

Št. 00914/00
Ob-20777
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova objekta pošte Glagoljaška 8, Koper.
Predvidena vrednost 28,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek: takoj po podpisu pogodbe, zaključek 1. 6.
2000.
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 062/449-2311, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 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
062/449-2311.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2000 ob 9. 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.

Ob-20778
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: Straža – Pod Srobotnikom.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija vodovoda v Straži – pod Srobotnikom.
Skupna ocenjena vrednost gradbenih in
montažnih
del
javnega
naročila:
12,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
3. 4. 2000, konec del: 30. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
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munala 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 rekonstrukcijo vodovoda v Straži”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 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:
16. 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 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 16. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto
Št. 020/2000
Ob-20779
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj,
062/771-360.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Desenci in Lancova
vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba globinskega vodnjaka VGD v Desencih in VGL v Lancovi vasi (gradbena in
montažna dela) v ocenjeni vrednosti
62,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
maj 2000, dokončanje del julij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, kont. oseba Marijan
Gregorinčič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na ŽR Komunalnega podjetja Ptuj, št. 52400-601-12440, ali na blagajni investitorja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj –
tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 2000 ob
12.15, na naslovu: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250
Ptuj, v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bo navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v 60 dneh po izstavljeni situaciji.
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: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 27. 3. 2000.
15.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki
dobijo na Komunalnem podjetju Ptuj, d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, kontaktna oseba Marijan Gregorinčič, tel.
062/787-511, int. 13.
17., 18.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Ptuj
Št. 344-04-3/99
Ob-20788
1. Naročnik, naslov, telefon, telefaks:
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana, tel 067/731-01-16, faks
067/731-01-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na odseku lokalne
ceste Veliki Dol - Pliskovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba zemeljskih, betonskih in asfalterskih
del s talno in vertikalno prometno signalizacijo pri obnovi odseka lokalne ceste
Veliki Dol - Pliskovica. Predvidena vred-

nost del je do 26,000.000 SIT po predlogu
proračuna za leto 2000.

(b) Če predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: dela se oddajo
v celoti za dolžino odseka ceste 1200 m.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: v
investicijo je vključen projekt izvedbenih del.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: osnovna ponudba
mora biti na originalnem popisu.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: vse ostale variante so sprejemljive in morajo biti prikazane spremembe
ločeno na dopolnjenem popisu za enak obseg del.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala po sprejemu proračuna Občine Sežana, to je v spomladanskih mesecih leta
2000.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahetva razpisno dokumentacijo: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210
Sežana, II. nadstropje soba št. 68, pri Urošu Colja, tel. 067/731-01-16, faks
067/731-01-23, vsak delovni dan med 8.
in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti od objave do 25.
februarja 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisno dokumentacijo za cesto Veliki dol - Pliskovica je potrebno plačati 6.000 SIT na
žiro račun št. 51420-630-90046. Dokazilo
o vplačilu je treba predložiti ob dvigu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do srede 15. 3.
2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska
c. 4, 6210 Sežana, sprejemna pisarna župana. Zapečatene ponudbe morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba” , z imenom “Obnova odseka lokalne
ceste Veliki Dol - Pliskovica” . Naslov pošiljatelja mora biti naveden na hrbtni strani
zapečatenega ovitka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Sežana, v sredo dne 15.3. 2000 ob
13. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti nepreklicno
bančno garancijo v višini 1,000.000 SIT,
vnovčljivo na prvi poziv v času trajanja 60
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila za opravljena dela je 60 dni od
izstavitve situacij ali računov.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
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čuje DDV) na ŽR Občine Vransko št.
50750-630-10334,
davčna
številka
59929286, namen nakazila “Javni razpis
most pri INDE Vransko“. Obvezno navedite
davčno številko vplačnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 6. 3. 2000
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko
59, 3305, v zapečateni kuverti s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba, izgradnja nadomestnega mostu čez Podgrajščico pri “INDE“
Vransko“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
6. 3. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije predložiti za zavarovanje resnosti
ponudbe veljavno bančno garancijo v višini
10% od ocenjene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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: 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:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena, pri čemer najnižja
cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe – 70%,
– reference pri izvajanju podobnih del –
10%,
– rok izvedbe – 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje podjetje Navor, d.o.o., Ul. XIV. divizije 12, Celje, Alojz Rovan, 063/49-24-780.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 21. 3. 2000.
17. , 18.
Občina Vransko

lov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj–Koper, pododsek Ravbarkomanda–Unec
na odseku 655 od km 6,300 do km
4,000.
Ocenjena
vrednost
celote
je
145,000.000 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.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: izvedba del je
maksimalno 20 delovni dni, rok dokončanja
del je najkasneje do 30. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 14. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 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
14. 3. 2000. do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacijo vozišča na avtocesti A1 Šentilj–
Koper, pododsek Ravbarkomanda–Unec na
odseku 655 od km 6,300 do km 4,000“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 3. 2000
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4,350.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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bo sklenjena pogodba enaka osnutku v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti:
– fotokopijo izpisa iz sodnega registra z
veljavnostjo 60 dni,
– ustrezen dokument za opravljanje dejavnosti,
– boniteta (BON 1, BON 2),
– kadrovska sestava,
– opremljenost.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe po 11. uri dne
15. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– 80% ponudbena cena,
– 5% rok za izvedbo razpisanih del,
– 7% že dosežene reference pri naročniku,
– 3% najugodnejši garancijski pogoji,
– 3% najugodnejši kreditni pogoji in pogoji nespremenljivosti cen,
– 2% druge morebitne ugodnosti, ki jih
predlaga ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico skleniti
pogodbo za manjši obseg del od razpisanega glede na razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe, zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova, razen plačila pred prekinitvijo izvedenih
gradbenih del.
17., 18.
Občina Sežana
Št. 351-05/01-00
Ob-20789
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko,
tel.
063/703-280,
faks
063/703-28-16.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: most čez Podgrajščico pri “INDE“ Vransko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: gradnja nadomestnega mostu čez Podgrajščico pri “INDE“ Vransko, v orientacijski vrednosti 12,334.986,65 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
je mesec april 2000, dokončanje del maj
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
kont. oseba Aleksander Borštner, tel.
063/703-280.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, 28. 2.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega roka, s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v višini 9.520 SIT (znesek vklju-

Št. 110-1/00
Ob-20792
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): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC A1 Šentilj–Koper, pododsek Ravbarkomanda–Unec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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ljeno 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 posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 30-94-273, faks
30-94-264.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-20793
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): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC A1 Šentilj–Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj–Koper, pododsek Vrhnika–CP Log na odseku 652 od km 6,200 do km 8,300.
Ocenjena
vrednost
celote
je
145,000.000 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.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: Izvedba del je
maksimalno 20 delovni dni, rok dokončanja
del je najkasneje do 25. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 14. 3. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 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
14. 3. 2000. do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacijo vozišča na avtocesti A1 Šentilj–
Koper, pododsek Vrhnika–CP Log na odseku 652 od km 6,200 do km 8,300“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 3. 2000
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4,350.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, 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 posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 30-94-273, faks
30-94-264.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-20794
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-

veniji – 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): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC A1 Šentilj–Koper, pododsek Dramlje–Žepina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek Dramlje – Žepina na odseku 39 od km 0,550 do km 3,050.
Ocenjena
vrednost
celote
je
148,000.000 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.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: izvedba del je
maksimalno 25 delovni dni, rok dokončanja
del je najkasneje do 30. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 14. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 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
14. 3. 2000. do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacijo vozišča na avtocesti A1 Šentilj–
Koper, pododsek Dramlje–Žepina na
odseku 39 od km 0,550 do km 3,050. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 3.
2000. ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4,440.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 3. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska
cesta7, 3330 Mozirje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2000 ob 13. uri, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% razpisanih del z veljavnostjo 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela ponudil enemu izvajalcu, kateri lahko
angažira podizvajalce.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančno-poslovne in tehnične sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do preteka roka,
določenega za oddajo ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po predhodni telefonski najavi v tajništvu Občine Mozirje, telefon 063/833-255.
Kontaktna oseba Janez Janko.
17. 18.
Občina Mozirje

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
marec 2000, končanje del junij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.,
tel. 0601/64-083, 041/650-806.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, do 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti odškodnini
15.000
SIT,
nakazani
na
ŽR
52720-601-12900.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo ponudniki do 13. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 14. 3. 2000 ob 10. uri, na
naslovu naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo
do 30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in navodili o izvrševanju proračuna v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstnih
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno
angažirane delavce, v skladu z določili zakona o graditvi objektov ter ostale strokovne delavce.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu IN-TACT, d.o.o., C. 20.
julija 2c, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila
objavljena: ne.
18.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik 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 posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 30-94-273, faks
30-94-264.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-20849
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Rečica ob Savinji.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija – izgradnja povezovalnega kanala Rečica ob Savinji–Prihova. Ocenjena
vrednost 49 mio SIT za vsa razpisana dela.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variante so sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum pričetka 1. april 2000, dokončanje zemeljska dela po kmetijskih površinah 20 koledarskih
dni, ostala dela (razbremenilni in dušilni objekt) do 15. maja 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 063/833-255, (Janez
Janko).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo : 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ž.r. 52810-630-10098, pred dvigom razpisne dokumentacije.

Št. 5/00
Ob-21137
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska cesta 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževalna dela na objektu v industrijski coni
Podvine.
Vrednost dodeljenega naročila v celoti je
30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno ponudbo, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, in sicer
samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki. V primeru, da ponudnik nastopa v
ponudbi s sopogodbeniki, mora v ponudbi
predložiti podpisan sporazum o skupnem
nastopanju in prevzemu pogodbenih obveznosti.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Št. 8120/343/2000
Ob-20565
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefax 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: izvedba sanacije A.B.stebrov
na DV 110 kV Formin-Kidričevo.
Ocenjena vrednost del 18.000.000
SIT. Vse ostale podrobnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: DV 110 kV Formin-Kidričevo.
5.(a) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(b), (c)
6., 7.(a), (b)
8. Datum začetka in zaključka del: 38
dni med aprilom in junijem 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: 8. 3. 2000 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 3. 2000 ob 10. uri, v dvorani D
IV. nadstropje, Hajdrihova 2.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 900.000 SIT, do 22. 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.
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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: 22. 4. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna ponudbena cena ( 65 %), plačilni pogoji
(5%), pozitivne reference ponudnika pri
podobnih delih na objektih ELES-a (15%),
potrjeno pozitivno referenco pri podobnih
delih na objektih drugih naročnikov (15%).
18. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Igor Podobnik.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Ob-21039
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: izdelava meril za opremljanje gasilskih enot za reševanje ob nesrečah na
cestah in ob ekoloških nesrečah.
Namen naloge je izboljšati organiziranost
in opremljenost gasilskih enot za posredovanje ob nesrečah v prometu in ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Glavna tema naloge je na osnovi temeljite analize postopkov
izdelati taktična načela interveniranja, določiti in tipizirati opremo po vrstah intervencij

in po razvrstitvenih skupinah enot ter določiti vsebine spiecializacijskega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite in reševanja
ob nesrečah z nevarnimi snovmi in tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu.
Naloga mora obsegati:
1) ugotovitev oblike organiziranosti in
stopnje opremljenosti gasilskih enot, določenih s sklepom Vlade R Slovenije;
2) proučitev in izdelavo pregleda obstoječih rešitev v tujini (Avstrija, Švica, Nemčija, Švedska, Velika Britanija);
3) izdelavo primerjalne analize stanja pri
nas in v tujini;
4) pripravo postopkov in taktičnih načel
reševanja po posameznih vrstah intervencij
(upoštevaje teritorialne značilnosti in posebnosti v R Sloveniji);
5) določitev kadrovske sestave gasilskih
enot;
6) določitev minimalne in optimalne opreme za operativno sposobnost enot;
7) pripravo spiska posebne opreme;
8) predlaganje tipizacije opreme in vpis
standardov za že standardizirano opremo.
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 javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99),
3. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, 9/00),
4. Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
5. Pravilnik o postopkih za izplačila iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 91/98 in 9/99),
6. Navodilo o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/97, 71/97, 1/98),
7. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99),
8. Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97, 84/99),
9. 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),
10. Odredba o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99),
11. Zakon o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91),
12. Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94),
13. Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št.
71/93).
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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 naročila,
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 1999, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS ali
napoved za odmero dohodnine za zasebne
raziskovalce (zasebnike, posameznike) za
leto 1999, 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) izjava ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe, ki mora obsegati:
5.1. izjavo, da mu zakon ali kateri koli
drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po
tem javnem razpisu,
5.2. 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,
5.3. 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,
5.4. izjavo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,
5.5. 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 13. 3. 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. izjavo 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. Raziskovalne organizacije predložijo izpis iz registrskega sodišča in potrdilo državnega
upravnega organa, pristojnega za raziskovalno dejavnost (8. člen zakona o raziskovalni dejavnosti), posameznik, ki kot zasebnik opravlja raziskovalno dejavnost, pa
le potrdilo državnega upravnega organa,
pristojnega za raziskovalno dejavnost (9.
člen zakona o raziskovalni dejavnosti),
4. odločbo 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. Ta priloga
je obvezna za pravne osebe,
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 1999
ali napoved za odmero dohodnine za zasebne raziskovalce (zasebnike, posameznike) za leto 1999, 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. opis obsega in vsebine ponudbe
za izdelavo raziskovalne naloge,
9. reference ponudnika,
10. vzorec pogodbe.
17.2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika (merila za oceno ugodnosti ponudb)
Pri ocenjevanju ugodnosti ponudb bo naročnik uporabil šest meril in sicer:
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(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 odgovornega 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, tel.
061/171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 68/99), 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 13. 3. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj - ponudba MORS
BO 68/99 – Raziskovalna naloga: opremljanje gasilskih enot“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št.
150.
12.
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.

Merilo

Utež
možno

Največje
št. točk

1
1. Obseg in vsebina ponudbe
2. Ponujena cena
3. Izkušnje/reference izvajalca s področja
obravnavane tematike
4. Vključitev mladih raziskovalcev v izvedbo
naloge
5. Višina zagotovljenega sofinanciranja
6. Rok izdelave naloge

2
0,50
0,20

3
50
20

0,15

15

0,05
0,05
0,05

5
5
5

Način uporabe meril:
1. glede na obseg in vsebino se vsaka od ponudb oceni z naslednjo štiridelno
lestvico:
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Lestvica

Zahteve glede obsega in vsebine

A

A.a. Ponudba zagotavlja, da bo na njeni podlagi izdelana raziskovalna
naloga omogoèila celovito dosego vseh petih potrebnih ciljev, ki so:
·
doloèitev postopkov reevanja po posameznih vrstah intervencij in
taktièna naèela;
·
doloèitev meril za kadrovsko sestavo operativne ekipe (t. gasilcev,
specialnost);
·
doloèite meril za opremljenost ekipe (vrsta in kolièina opreme ter
sredstev) z ozirom na tip enote in monost opremljanja po naèelu
postopnosti;
·
izdelava tipizacije opreme za :
- osebno zašèitno opremo,
- skupno zašèitno opremo,
- reševalno opremo in sredstva ter
- posebno reševalno opremo, oblikovano na dravnem
nivoju;
·
doloèitev vsebin za specializacijsko usposabljanje.
A.b. Ponudba zagotavlja, da bo na njeni podlagi izdelana raziskovalna
naloga omogoèila celovito dosego zgolj tirih ciljev, petega pa le
deloma.
A.c. Ponudba zagotavlja, da bo na njeni podlagi izdelana raziskovalna
naloga omogoèila celovito dosego najveè treh ali tirih ciljev.
A.d. Ponudba ne zagotavlja niti tega, da bi na njeni podlagi izdelana
raziskovalna naloga omogoèila celovito dosego vsaj treh od potrebnih
petih ciljev.

B

C

D

B.a. Ponudba nudi doloèitev taktiènih naèel in postopkov reevanja za
najveè oz. za vse mone vrste intervencij.
B.b. Ponudba nudi doloèitev taktiènih naèel in postopkov reevanja za
veèino monih vrst intervencij.
B.c. Ponudba nudi doloèitev taktiènih naèel in postopkov reevanja za
samo nekaj monih vrst intervencij.

C.a. Ponudba nudi izdelavo predlogov za tipizacijo vseh oz. najveèjega
števila posameznih sestavnih delov opreme kot tudi vpis standardov za
e standardizirano opremo.
C.b. Ponudba nudi izdelavo predlogov za tipizacijo veèine posameznih
sestavnih delov opreme kot tudi vpis standardov za e standardizirano
opremo.
C.c. Ponudba nudi izdelavo predlogov za tipizacijo le nekaterih
sestavnih delov opreme in vpis standardov za e standardizirano
opremo.
D.a. Ponudba nudi prouèitev in izdelavo pregleda obstojeèih reitev v
najmanj sedmih tujih dravah, med katerimi so tudi Avstrija, vica,
Nemèija, vedska, Velika Britanija in ZDA.
D.b. Ponudba nudi prouèitev in izdelavo pregleda obstojeèih reitev v
najmanj petih tujih dravah med katerimi so tudi Avstrija ali vica,
Nemèija, vedska in Velika Britanija ali ZDA.
D.c. Ponudba nudi prouèitev in izdelavo pregleda obstojeèih reitev v
najmanj treh tujih dravah, med katerimi so tudi Avstrija ali vica ali
Nemèija in ZDA ali Velika Britanija ali vedska.

Št. toèk
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7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden čas dostave
malic je tri leta z možnostjo podaljšanja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Vodja
SKS,
Milka
Benčič,
prav.,
tel.
063/866-572 int. 302.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. februarja
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na žiro račun naročnika št. 52800-601-46145.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do petka 3. marca
2000 do 8. ure zjutraj v tajništvu sedeža
naročnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek 3. marca 2000 ob 11. uri v sejni
sobi, na sedežu naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti, ki mora
veljati do 23. marca 2000.
13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): finančno stanje ponudnika, izkušnje s pripravo malic ter cena in reference (podrobneje o merilih za dodelitev v razpisni dokumentaciji).
18., 19., 20.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni. Dela so
vezana na program del, ki ga pripravi Zavod
za gozdove Slovenije, OE Maribor.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje v skladu s
sklenjeno pogodbo.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, tel.
227-367, faks 223-778, kontaktna oseba
Pavel Ferlic ali Branka Lugarič, vsak dan od
7. do 10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 50106-603-54908 z namenom nakazila “pristojbina za javni razpis –
vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Slovenska Bistrica”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 2. 2000 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica –
vložišče (Darja Benko), Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 2. 2000 ob
10. uri v sejni dvorani Občine Slovenska
Bistrica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu naročniku skladno
s pogoji razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) registracija podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
b) potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS oziroma obrazec
BON 1 in BON 2 ali BON 3),
c) razne izjave ponudnika, ki bodo priložene razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
svoje ponudbe ne morejo umakniti po roku,
ki je določen za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo merila skladno z 21.
členom ZJN natančneje opredeljena. Izhodišče za izbor najugodnejšega ponudnika
pa bo najcenejša ponudbena vrednost popisa vzdrževalnih del.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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. Podlaga za oceno izkušenj/referenc izvajalcev je izpolnjen obrazec E.1.
Reference ponudnika. Tisti ponudnik, ki bo
v ponudbi navedel največ ustreznih referenčnih izdelkov, bo prejel 5 točk. Ostali
ponudniki bodo prejeli za tolikor % manj
točk, za kolikor % manj ustreznih referenčnih izdelkov bodo navedli.
4. 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.
5. 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.
6. 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
šestih meril prejela največ točk.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije glede vsebine raziskovalne
naloge s področja stroke, ki jo raziskovalna
naloga vključuje, zainteresirani ponudnik
lahko dobi pri osebi: Franci Šink, tel.
061/171-22-83, faks 061/131-81-17.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20599
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška cesta 37/b, Velenje, 063/866-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dostava malic za delavce naročnika, 23,433.210 SIT.
4. Kraj izvedbe: Velenje in Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvajalec mora biti registriran za
opravljanje storitev menz ter pripravo in dostavo hrane.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je potrebno pripraviti za celotno storitev.

Ob-20606
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, tel. 811-457,
faks 811-141.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2000.
Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. V tem primeru izvajalec ni upravičen do odškodnine.
4. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Slovenska Bistrica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: dejavnost gradbeništva.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o gozdovih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: razpisana dela se bodo oddala skupaj pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod 9.
točko.
19., 20.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 32200-0001/00
Ob-20676
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Sevnica v letu
2000.
Ocenjena skupna vrednost del: 12 mio
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Sevnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: splošne zahteve za izvajanje del
za področje nizkih gradenj.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98
– odloča US in 56/99), pravilnik o gradnji,
vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic (Ur. l. RS, št. 7/00).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja do 31. 10.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Oddelek za okolje in prostor – Robert Kaše,
referent za ceste in komunalo Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
tel.0608/41-221, faks 0608/41-444.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2000, v
času uradnih ur s fotokopijo virmana (9.c).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, način plačila:
virman na ŽR 51610-630-13058, Občina
Sevnica s pripisom “RD Gozdne ceste
2000”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 3. 2000 do
11.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Oddelek za okolje in prostor
– Robert Kaše, referent za ceste in komunalo Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica (pisarna – bivša kopirnica pri trgu).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2000, ob 12. uri, Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe (navodila o
vrstah finančnih zavarovanj,… Ur. l. RS, št.
73/97 in 84/99 – obrazec št. 1) v višini 1%
od ponudbene vrednosti, veljati mora do
1. 6. 2000.
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13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba s stalnim bivališčem v
RS.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
3. točka razpisne dokumentacije.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske osnove,
– reference na področju gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic.
18., 19., 20.
Občina Sevnica

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 3. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, dosedanje izkušnje naročnika s
ponudnikom.
18. Druge informacije o naročilu: določene v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Festival Ljubljana

Ob-20675
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1-2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/221-288.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tisk promocijskega gradiva za Festival Ljubljana.
Orientacijska vrednost: 19,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: določeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: določeno v razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od aprila 2000 do aprila 2001 z možnostjo podaljšanja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1,
1000 Ljubljana, Larisa Vodlan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 2. 2000
vsak delovni dan od 11. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT z bančno
nakaznico
nakazati
na
ŽR
50101-603-45153 s pripisom “JR-1-T”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 3. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2000 ob 10. uri, v prostorih Festivala
Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo 90 dni.

Ob-20674
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/18-89-209.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje službenih
vozil; ocenjena vrednost naročila je
13,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati za del storitve.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo bo oddano za
dobo desetih let.
9. (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: do 25. 2. 2000
med 8. in 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
VOD-05/99. Vplačilo je možno tudi na blagajni JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 19% DDV.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 3. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: 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 JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, III.
nadstropje.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba za zavarovanje službenih vozil – VOD-05/99 – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
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4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo lahko izvedejo samo
diplomirani pravniki s pravosodnim izpitom.
(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve:
31. 12. 2000.
9. (a), (b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev mora biti
predložena v roku 20 dni po objavi razpisa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave tega razpisa ter navedbo
predmeta naročila je treba poslati na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska
56–58, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi, v VII.
nadstropju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,
Dunajska 56-58, Ljubljana.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 15. 3. 2000.
12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– končana Pravna fakulteta in opravljen
pravosodni izpit,
– dosedanje izkušnje z delom na področju denacionalizacije,
– reference ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: isto kot
pod točko 1.
19., 20.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: razpisna dela se bodo oddala skupaj pod pogoji, navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni. Dela so
vezana na program del, ki ga pripravi Zavod
za gozdove Slovenije, OE Maribor.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje v skladu s
sklenjeno pogodbo.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyrševa 15, tel. 227-367, faks 223-778, kontaktna oseba: Pavel Ferlic ali Branka Lugarič, vsak dan od 7. do 10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT, na ŽR št. 50106-603-54908 z namenom nakazila “pristojbina za javni razpis –
vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Ruše”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ruše, vložišče, Trg
vstaje 11, 2342 Ruše. Ponudbe morajo biti
predložene v zapečateni kuverti in označene skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ostale podrobnosti bodo razvidne iz
razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 2000 ob
11. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje
11.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu naročniku skladno
s pogoji razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) registracija podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
b) potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS oziroma obrazce
BON 1 in BON 2 ali BON 3),
c) razne izjave in dokazila ponudnika, ki
jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
svoje ponudbe ne morejo umakniti po roku,
ki je določen za oddajo ponudb.
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Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 3. 2000 ob
12. uri na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti javnega naročila z veljavnostjo do 25. 4. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe, zavarovalne police.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznanan izbor za
izvajalca: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko odstopijo od ponudbe do 6. 3. 2000 do
10. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 60%,
– popust na trajanje zavarovanja, delež
merila 5%,
– generalni popust na AO (avtomobilsko
odgovornost), delež merila 3%,
– popust na kasko zavarovanje, delež
merila 5%,
– popust na paketno zavarovanje, delež
merila 5%,
– cenitev pri naročniku ali na servisu,
delež merila 5%,
– odzivni čas na prijavo škodnega primera, delež merila 4%,
– določitev dvornega cenilca, delež merila 5%,
– plačilni pogoji, delež merila 5%,
– reference, delež merila 3%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu št. 188-92-09, kontaktna oseba je Dušan Jazbinšek, tel. 188-92-02.
19., 20.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-20740
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska
56-58,
1000
Ljubljana,
tel.
061/178-9139.
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 osnutkov
odločb v zvezi z reševanjem pritožb v
postopkih denacionalizacije.
Ocenjena vrednost del za leto 2000 je
14,000.000 SIT, s tem, da znaša plačilo
enega osnutka odločbe 29.000 SIT.

Št. 344-06-001/2000 107
Ob-20753
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Ruše za leto
2000–2002.
Ocenjena vrednost naročila: za posamezno leto je 6,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del glede
na višino pridobljenih sredstev. V tem primeru izvajalec ni upravičen do odškodnine.
4. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Ruše.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: dejavnost gradbeništva.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o gozdovih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo merila skladno z 21.
členom ZJN natančneje opredeljena. Izhodišče za izbor najugodnejšega ponudnika
pa bo najcenejša ponudbena vrednost popisa vzdrževalnih del.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9.
19., 20.
Občina Ruše
Št. 04-16/2000
Ob-20755
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, telefaks 068/271-447.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje objektov in naprav za varnost v pomorskem
prometu. Ocenjena vrednost naročila
15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: obala in obalno morje
Republike Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe,
odredba o vzdrževanju plovnih poti v morju
Republike Slovenije.
(c)
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: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka del: 15.
3. 2000, datum dokončanja del: 28. 2.
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, Ines Hrastič Pavlič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 2. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, Ines
Hrastič Pavlič.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2000 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 9/2000).
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14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 4. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 0–60 točk,
– ugotovljena usposobljenost in sposobnost ponudnika – 0–40 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod
10.b točko.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen 14. 1. 2000 v Uradnem
listu RS, št. 3, pod št. 04-16/99.
Uprava RS za pomorstvo
Št. 731-1/00-4-223
Ob-20759
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, telefaks 061/125 98 23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je izbor izvajalcev za izvajanje psihološkega testiranja učencev sedmih razredov osnovnih šol s testom MFBT. Poleg
samega testiranja prevzame izvajalec skrb
za vsa pripravljalna dela (dogovarjanje s šolami, svetovalnimi delavci) ter tudi za računalniško obdelavo rezultatov. Naročilo bo
opravljeno, ko bo izvajalec posredoval ZRSZ
diskete in sezname z obdelanimi podatki.
Ocenjena vrednost za celoletno izvedbo
24,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: testiranje se izvaja na
vseh osnovnih šolah po Sloveniji, po predhodnem dogovoru z vodstvom šole, oziroma šolsko svetovalno službo.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izbor se opravi za enkratno testiranje cele generacije učencev
sedmih razredov v šolskem letu 1999/2000
(ca. 25.000 učencev). Testiranje mora biti
opravljeno do konca šolskega leta, to je do
konca junija 2000, testiranje zamudnikov
pa do 10. septembra 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dostopna v vložišču
Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška ulica
12, Ljubljana (klet, soba 4), vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 1. marca 2000
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti pooblastilo interesenta
in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT nepovratnih
sredstev na žiro račun št. 50106-603-44712,

pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna dokumentacija – Testiranje
MFBT”. Na pooblastilu morajo biti napisani
podatki: naziv in naslov prevzemnika, faks in
odgovorna oseba.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti najkasneje do 6. marca 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo
na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v vložišče (klet,
soba 4).
Po pošti oddane ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naveden naslov do
navedenega roka.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. marca 2000
ob 12. uri v sejni sobi (klet) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik je dolžan za resnost ponudbe priložiti bianko menico z akceptom poslovne
banke ponudnika in pooblastilom za izpolnitev s klavzulo “brez protesta”, ki zapade v
korist naročnika, kolikor izbrani ponudnik v
roku 15 dni od obvestila o izboru, ne sklene
pogodbe za izvajanje razpisanih del. Menica se izda v višini 10% orientacijske vrednosti naročila. Neizbranim ponudnikom se
bianko menica vrne hkrati z obvestilom o
izboru izvajalca.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo zagotovil plačilo v skladu s proračunom RS, navodili o izvrševanju proračuna RS in pravilnikom o postopkih za plačilo iz proračuna.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo vse organizacije,
ki so registrirane za izvajanje izobraževalne
dejavnosti, ter izpolnjujejo kadrovske in tehnične pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 6. marcu
2000 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 403-6/2000
Ob-20754
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Jesenice, Cesta maršala Tita
78, 4270 Jesenice, 064/864-573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev fizičnega varovanja parkirišča za tovorna
vozila na Spodnjem Plavžu, na Jesenicah.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 12. uri
dne 2. 3. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): edino
merilo je cena.
18.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ne.
Občina Jesenice

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
zavoda od 9. do 12. ure do zadnjega dneva
oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo interesenta in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712 pri agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna dokumentacija – Skladi dela”. Na pooblastilu
morajo biti napisani podatki: naziv in naslov
prevzemnika, faks in odgovorna oseba.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 3. marca 2000 do
12. ure.
Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali bodo vročene osebno
do navedene ure in dne v vložišče zavoda (v
kleti, soba št. 4).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. marec 2000, ob 13. uri, v sejni sobi, v
kleti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe morajo ponudniki v ponudbi dostaviti bančno garancijo v višini 10
% od razpisane orientacijske vrednosti delov storitev za katere poda ponudbo. Veljavnost bančne garancije mora biti do 15. marca 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik storitev
bo zagotovil plačilo v skladu s proračunom
Republike Slovenije, navodili o izvrševanju
proračuna RS in pravilnikom o postopkih za
plačilo iz proračuna. Sredstva za izvedbo
storitev bo zavod zagotavljal in izplačeval v
okviru finančnih možnosti posameznega
proračunskega obdobja.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: v primeru, da da ponudbo skupina ponudnikov, ponudniki določijo nosilca posla, ki prevzame in odgovarja za izvedbo posla v celoti.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna oseba ki ima registrirano dejavnost, ki se nanaša na predmet
naročila, oziroma samostojni podjetnik – posameznik.
Zahteve za priznanje sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe po roku (datum
in ura), ki je določen za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– organizacijski, kadrovski in tehnični pogoji,
– teritorialna pokritost,
– razpoložljivost,
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Ocenjena
vrednost
naročila
je
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: parkirišče za tovorna
vozila Spodnji Plavž, Jesenice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik (gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, samostojni obrtnik) mora imeti licenco Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Ur.l. RS, št.
32/1994, 23/97, 9/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo samo za celoto razpisanih del.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 4. 2000 do 30.
3. 2001, z možnostjo podaljšanja do 30. 3.
2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jesenice, Komunalna direkcija, soba 35, telefon
064/832-661.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo z vračunanim DDV je 5.950 SIT. Znesek je potrebno virmansko nakazati na žiro
račun Občine Jesenice, na številko:
51530-630-50155, sklicevanje na številko
710-3083.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 3. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, Jesenice, sprejemna pisarna – soba št. 1.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 2. 3. 2000 ob
12.30, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta
m. Tita 78 – pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: rok plačila ne sme biti krajši od 30
dni dneva izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih more izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.

Št. 731-1/00-4-223
Ob-20760
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
061/125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponovni javni razpis za oddajo storitev
brez omejitev.
3. Vrsta storitve: priprava in spremljanje projektov na področju skladov
dela.
Opis naročila: naročilo se nanaša na izvedbo aktivnosti na področju skladov dela s
posebnim poudarkom na dokončanju projekta skladov dela do 30. septembra 2000,
svetovanju, organizaciji, promociji in podpori skladom dela ter finančnemu in analitičnemu spremljanju skladov dela.
Ocenjena vrednost naročila: orientacijska vrednost naročila je 35,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: izvajanje storitev priprave in spremljanja projektov skladov dela se
izvaja na področju celotne Slovenije.
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 svetovalcev za izvedbo storitev ter
priložiti dokazila.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
A) dokončanje projekta skladov dela, ki
mora biti zaključen do 30. septembra 2000
– orientacijska vrednost 10,000.000 SIT,
B) svetovanje, organizacija, promocija in
podpora skladom dela – orientacijska vrednost 15,000.000 SIT,
C) finančno in analitično spremljanje skladov dela – orientacijska vrednost
10,000.000 SIT.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
posamezni del naročila, oziroma za A in B,
ali za A in C. Naročili pod točko B in C bosta
oddani različnim izvajalcem in ne moreta biti
oddani istemu izvajalcu.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante ponudbe.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek dela takoj po
izboru, dokončanje za del storitev pod A do
30. septembra 2000, za B in C pa do
31. decembra 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v vložišču (v
kleti, soba št. 4) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.
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– reference za izvajanje navedenih del,
– cena svetovalne ure.
Teža in način uporabe meril so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Končni kriterij
za izbiro najugodnejšega ponudnika je seštevek točk. Najcenejši ponudnik ni nujno
najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko pisno zahtevajo informacije
na naslov Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana,
najkasneje do 25. februarja 2000.
19. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1
z dne 7. 1. 2000, pod št.
731-1/99-25-223, Ob-18243.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-20774
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Žirovski vrh, p.o. Todraž 1,
4224 Gorenja vas, telefon: 064-681-200,
faks: 064-681-089.
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 nadzora radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski vrh med izvajanjem Programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove
rude. Ocenjena vrednost naročila znaša
9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja vas.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o varstvu pred IO sevanji in o
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ, št. 62/84).
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo
se objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in zakona o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v
Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list št.
36/92).
c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo za del storitev ne sprejemamo ponudb.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba nadzora radioaktivnosti poteka po programu, navedenim v razpisni dokumentaciji, ki je bil potrjen na Komisiji za
varstvo pred IO sevanji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba za izvajanje
nadzora se sklene za dobo 9 mesecev od
1. 4. 2000 do 31. 12. 2000 z oddajo poročila do 31. marca 2001.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Žirovski vrh – Inženiring, Todraž 1, 4224
Gorenja vas.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko pooblaščene osebe dobijo v
RŽV – Inženiringu pri Lenart Jožetu med
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10. in 12. uro, telefon 064-681-200 od
14. 2. 2000 do 28. 2. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 2.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni RŽV oziroma z virmanom na
žiro račun št. 51510-601-12713, v ceni
razpisne dokumentacije je vključen DDV.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 3. 2000 do 11. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, nadzor okolja“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 2000 ob
11. uri v prostorih Rudnika Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja vas.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 900.000 SIT, ki mora veljati 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.
Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna 5/96 in spremembah in dopolnitvah Zakona (Uradni list RS št. 34/98) in
navodilih o izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS, št.1/98).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki nastopijo kot
posamezni izvajalec za celoten program
nadzora.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopija izpiska sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, kadrovska sestava in opremljenost.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. marec
2000. Veljavnost ponudbe je 45 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
17.1. Merila in teža:
1. cena – 50%,
2. reference – 30%,
3. ugodnosti – 20%;
17.2. Način uporabe meril:
1. Cena (maks. št. 50 točk):
– najnižja cena = 50 točk,
– najvišja cena = 0 točk.
Vmesna cena je ustrezno razmerje med
najnižjo ceno in obravnavano ceno.
2. Reference (maks. št. 30 točk)
2.1. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (maks. št. 5 točk).
Upošteva se izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti, ki so jih imeli ponudniki z
naročnikom v obdobju 5 let (1995-1999).
Za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti
posameznega ponudnika se od števila 5
točk odšteje 1 točka.
2.2. Strokovna usposobljenost in osebne reference kadrov (maks. št. 5 točk).

Obravnavajo se poročila nadzora radioaktivnosti v okolju RUŽV med izvajanjem
programa trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude in oceno vpliva na okolje. Upoštevajo se delavci, ki so navedeni v poročilih v letih 1995 – 1999. Za vsakega delavca, ki ima referenco na področju terenskega vzorčevanja, meritev in izdelavo poročila
o izvajanju monitoringa, se vrednoti z 1 točko, maksimalno število je 5 točk.
2.3. Zagotavljanje kakovosti (maks. št.
10 točk):
– dokazilo o pridobitvi certifikata za ISO
standard se vrednoti z 10 točkami,
– izjava o upoštevanju zagotavljanja kakovosti s tega področja se vrednoti z 5 točkami,
– ni pridobljenega certifikata o pridobitvi
ISO standarda in ni izjave o zagotavljanju
kakovosti, se vrednoti z 0 točkami.
2.4. Opremljenost za izvedbo del (maks.
št. 10 točk):
– opremljen lastni laboratorij z inštrumenti za vse meritve 10 točk,
– laboratorij, opremljen za del meritev 5
točk.
3. Dodatne ugodnosti za naročnika
(maks. št. 20 točk)
3.1.Upošteva se dodatna odložitev plačila od zahtevanega roka in sicer za vsak
mesec 2 točki in ne več kot 4 točke.
3.2. Upoštevajo se cene za ostale storitve, v katere se štejejo meritve v zvezi z
dekontaminacijo objektov in površin v naslednjih elementih; dozna hitrost, gama
sprektrometrija, radionukleidi v vodah:
– najnižja cena storitev za zunanje sevanje: 3 točke,
– najvišja cena storitev za zunanje sevanje: 0 točk,
– najnižja cena storitev za gama spektrometrijo; 9 točk,
– najvišja cena storitev za gama spektrometrijo: 0 točk,
– najnižja cena storitev za radionukleoide v vodi: 4 točke,
– najvišja cena storitev za radionukleoide v vodi: 0 točk.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišje skupno število točk
po posameznih merilih.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jože Rojc, univ.
dipl. inž. rud., RŽV, telefon: 064-681-200
19.
20. Prvi javni razpis za to naročilo je bil
objavljen 22. 10. 1999 pod št. 13505, objava o izidu pa dne 10.12.1999 pod št.
16896.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.
Gorenja vas
Št. 23/2000
Ob-20787
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana,PP 2037, telefaks
061/13-26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno čiščenje prostorov Vrtca Ljubljana Center v skupni izmeri 11.004 m2. Ocenjena vrednost naročila znaša: 40,000.000 SIT.
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– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) cena
60%,
b) reference
20%,
c) normativ čistilcev
15%,
d) druge ugodnosti
5%.
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral najvišje
število točk.
a) Pri vrednotenju posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100, da se dobi točke.
b) Ocenjevale se bodo samo pisno priložene reference šol in vrtcev, v katerih ponudnik izvaja oziroma je izvajal v obdobju
1997 - 2000 kompletno čiščenje (redno in
občasno čiščenje - impregnacije, čiščenje
oken...). Za vsako referenco z vrednostjo
nad 10,000.000 ponudnik prejme 5 točk.
Največ točk, ki jih ponudnik lahko prejme je
20 točk.
c) Ponudnik prejme:
– za 1 zaposlenega na čistilno površino
večjo od 1000 m2 – 0 točk,
– za 1 zaposlenega na čistilno površino
od 800 – 1000 m2 – 5 točk,
– za 1 zaposlenega na čistilno površino
od 650 - 800 m2 – 10 točk,
– za enega zaposlenega na čistilno površino manjšo od 650 m2 –15 točk.
d) Vrednotijo se vrednosti storitev, ki niso zajete v rednem in občasnem čiščenju
ter jih vrtec pri svojem poslovanju lahko koristi:
– druge ugodnosti z ocenjeno letno vrednostjo nad 1,000.000 SIT – 5 točk,
– druge ugodnosti z ocenjeno letno vrednostjo od 800.000 – 1,000.000 SIT – 4
točke,
– druge ugodnosti z ocenjeno letno
vrednostjo od 600.000 – 800.000 SIT –
3 točke,
– druge ugodnosti z ocenjeno letno
vrednostjo od 400.000 – 600.000 SIT –
2 točki,
– druge ugodnosti z ocenjeno letno
vrednostjo od 200.000 - 400.000 SIT –
1 točka.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki
dobijo telefonsko na naslovu naročnika Vrtec Ljubljana Center, Poljanska 12, Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 9. uro, do pet dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba :
strokovna sodelavka za zdravstveno higienski režim, Branka Strah, tel. 300-57-46.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih kuvertah, morajo biti jasno označene z napisom “ Ne odpiraj, ponudba –javni
razpis brez omejitev za redno čiščenje pro-

storov Vrtca Ljubljana Center. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Datum do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 4. 4. 2000.
19., 20.,
Vrtec Ljubljana Center
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4. Kraj izvedbe:
– enota Ana Ziherl, Resljeva 14 in Čufarjeva 14 v izmeri 2.815 m2,
– enota dr. France Prešeren, Prešernova 29, Puharjeva 4, Erjavčeva 29 in Župančičeva 12 v izmeri 1.621 m2,
– enota Prule, Praprotnikova 2, Ulica na
Grad 2a, Zvonarska 3 in Janežičeva 13 v
izmeri 2.150 m2,
– enota Vodmat, Korytkova 24, 26 in
Bolgarska 20 v izmeri 1.732 m2,
– enota Poljane, Strossmayerjeva 3, Poljanska 21, Zemljemerska 7a in Povšetova
20 v izmeri 1.515 m2,
– enota Klinični center, Bohoričeva 36 v
izmeri 951 m2.
Ponudnik se lahko prijavi samo za čiščenje celotnega vrtca, t.j. vseh enot vrtca.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe kvadrature čistilnih površin, glede na dejanske spremembe potreb v času trajanja
pogodbe.
5. a), b), c)
6.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variantnih ponudb ni.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 6.
2000, čas trajanja storitve 24 mesecev, tj.
do 31. 5. 2002.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta 12,
1000 Ljubljana, tajnica Sonja FIjavž, tel.
061/300-57-40, telefaks 061/13-26-090
– po predhodni najavi.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 3. 2000, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT, davek je vštet v ceno.
Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika
50100-603-40568, sklic na številko
29725, predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 3. 2000 do 12 ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, p. p.
2037, tajništvo.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 13. uri v enoti Ana Ziherl,
Čufarjeva 14, pedagoška soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene letne
vrednosti naročila z veljavnostjo do vključno
datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Št. 0048-308/10-00
Ob-20798
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvajanje storitve
fizičnega varovanja na objektih MNZ.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je izvajanje storitve fizičnega varovanja
na objektih MNZ RS in sicer na lokaciji
Samski dom Jeranova 14 in Kotnikova
8 v Ljubljani.
Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na objektih MNZ RS in
sicer na lokaciji Samski dom Jeranova 14 in
Kotnikova 8 v Ljubljani.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98, 91/98),
– zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Ur. l.
RS, št. 32/94),
– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89),
– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97),
– odredba o zaščiti domačega ponudnika (Ur. l. RS, št. 47/97),
– odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99),
– pravilnik o postopkih izplačila iz proračuna (Ur. l. RS, št. 43/98),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 91/98, 9/99),
– pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št.
90/98),
– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),
– navodilo o finančnem poslovanju
upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih
ravneh (Ur. l. RS, št. 65/97, 20/98,
22/99),

Stran

684 / Št. 11-12 / 11. 2. 2000

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navesti je potrebno imena strokovnega osebja
- varnostnikov, ki bodo izvajali razpisane storitve. Ponudniki morajo na obrazcih, ki sta v
prilogi razpisne dokumentacije, podati podatke o strokovnih kadrih z ustrezno stopnjo izobrazbe ter izjavo o izpolnjevanju pogojev varnostnikov.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
vse razpisane storitve v celoti.
Posameznih razpisanih storitev ponudniki ne morejo ponuditi.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo
razpisanih storitev. Predvideni datum pričetka izvedbe storitve je 1. 4. 2000, predvideni datum zaključka pa 1. 4. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
kontaktna oseba: Miran Robljek, tel.
061/172-42-41.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-10-00.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 2. 3. 2000, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 3. 1999,
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.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika v znesku 8% od vrednosti ponudbe.
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Bančna garancija mora veljati najmanj
130 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o fizičnem varovanju, v skladu
z razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki. Ponudnik mora podati licenco za opravljanje zasebnega varovanja.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila:
cena, kadri, reference, finančno stanje ponudnika ter možnost zamenjave varnostnikov.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 20 točk, za
kadre je 5 točk, za reference je 5 točk, za
finančno stanje ponudnika je 4 točke ter za
možnost zamenjave varnostnikov 3 točke.
18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 025-6/2000-3
Ob-20871
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Geodetska uprava RS, Ljubljana, Zemljemerska ul. 12, telefon
061/178-48-00, faks 061/178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vrednosti naročil storitev enostavnih kopiranj za posamezne
notranje organizacijske enote Geodetske uprave RS znašajo:
3.1. Glavni urad
3,500.000 SIT,
3.2. OGU Koper
900.000 SIT,
3.3. OGU Kranj
100.000 SIT,
3.4. Izpostava
Gornja Radgona
300.000 SIT,
3.5. OGU Nova Gorica 400.000 SIT,
3.6. OGU Sevnica
250.000 SIT,
3.7. OGU Velenje
100.000 SIT.
Ocenjena vrednost naročila skupaj:
5,550.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dvig in predaja materiala za kopiranje se bo vršila po posameznih
notranjih organizacijskih enotah Geodetske
uprave RS, in sicer: MOP, Geodeska uprava RS, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, Območna geodetska uprava
Koper, Cankarjeva ul. 1, izpostava Koper,
Cankarjeva ul. 1, izpostava Ilirska Bistrica,
Vojkov drevored 14, izpostava Postojna,
Jenkova ul. 3, izpostava Sežana, Kosovelova ulica 1, Območna geodetska uprava
Kranj, Slovenski trg 1, izpostava Gornja Radgona, Kerenčičeva ulica 3, Območna geodetska uprava Nova Gorica, Kidričeva ulica
14, izpostava Nova Gorica, Kidričeva ul.

14, izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva ul.
24, izpostava Tolmin, Trg maršala Tita 19,
Območna geodetska uprava Sevnica, Glavni trg 19A, izpostava Sevnica, Glavni trg
19A, izpostava Brežice, Trg izgnancev 16,
izpostava Krško, Cesta Krških žrtev 15, Območna geodetska uprava Velenje, Prešernova cesta 1.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: Zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot
je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za storitve na vseh lokacijah od 3.1. do
3.7. skupaj ali za vsako posamezno lokacijo v točkah 3. 1. do 3. 7. posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba posamezne naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja posamezne naloge je opredeljena z uveljavitvijo posamezne pogodbe, dokončanje pa je
določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana Zemljemerska ulica 12, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, Glavni urad.
(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,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT, na ŽR št. 50100-630-10014.
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:Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba: Nives Jurcan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2000 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Zemljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne
do 28. 3. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: vse naloge od
3. 1. do 3. 7. financira 100% naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
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(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,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014 (MOP).
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: Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni Urad, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Nives
Jurcan soba P25. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj “ in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z imenom naloge.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2000 ob 12. uri v prostorih Glavnega urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
28. 3. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.
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 ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od 28. 2.
2000 od 12. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod št.
9/a.
19., 20.
Geodetska uprava RS

mi mesti, ocenjena vrednost naročila znaša:
90,247.500 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: skladno z razpisno dokumentacijo.
(c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma posrednik predložil več ponudb za najem različnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba izdelana na originalni razpisni dokumentaciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mora biti oddana v svojem ovitku.
6.
7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in dokončanja storitve ali čas trajanja storitve:
pričetek storitve predvidoma 1. 6. 2000,
čas trajanja storitve: nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak,
tel.
061/178-54-96,
telefaks
061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 2000,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 14. 3. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila (velja za posrednika),
– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): najem
opremljenih poslovnih prostorov
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0–80 točk za delno opremljene poslovne prostore),
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od 28. 2. 2000
od 11. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
5/2000, številka objave 19202.
Geodetska uprava RS
Št. 025-25/2000-2
Št. Ob-20872
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, 061
17 84 834, 061 17 84 909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Koper z izpostavami Koper, Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana. Ocenjena vrednost naročila: 2,761.872 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Koper in izpostave Koper, Cankarjeva ul.1, Koper, izpostave Postojna, Jenkova ul.3, Postojna, Izpostave Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14,
Ilirska Bistrica in izpostave Sežana, Kosovelova ul.1, Sežana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne/ ponudniki se lahko potegujejo za opravljanje celotne storitve za
Območno geodetsko upravo Koper.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:Geodetska uprava Republike Slovenije – Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061 178-49-27.

Št. 363-10/00
Ob-21141
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, po poooblastilu Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
telefaks 061/178-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem delno opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Urada RS za standardizacijo in meroslovje v
skupni velikosti 2.148,75 m2 z 20 parkirni-
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3. fiksnost cen (5 točk),
4. plačilni rok (0,1 točke za vsak dan
daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (3 točke).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 5. 4. 2000.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Alenka Lamovec, univ. dipl. inž. arh.,
tel. 061/178-55-70.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
96 z dne 26. 11. 1999 pod št. Ob-15949.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

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. 33/2000
Ob-20573
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za nabavo
opreme brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Team Trade d.o.o., Bakovnik 3, 1241 Kamnik, Slovenija.
6. a) Kraj dobave: Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljubljana
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dostaviti:
– rentgenska cev kovinsko keramična,
– kontrolna enota,
– povezovalni kabli,
– priključni kabel na omrežje,
– torba za pribor,
– kad za ročno razvijanje filmov,
– sušilec RTG filmov,
– varnostna luč za temnico,
– žepni dozimetri 2 kom,
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– EN žični penetrametri:
– 2 kom. W6 FE 50 mm,
– 4 kom. W10 FE 50 mm,
– 2 kom. W13 FE 50 mm,
– drobni inventar (sponke za filme, okvirji za razvijanje filmov, svinčene črke in
številke,
– svinčeni meter 3 m).
7. Pogodbena
vrednost
z
DDV:
7,478.317 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni poddobaviteljev.
9. Število prejetih ponudb:
1. Armstrong-Kobilšek d.o.o., Cankarjeva 21, 1234 Mengeš,
2. Team Trade d.o.o., Bakovnik 3,
1241 Kamnik,
3. Belmet d.o.o., Prušnikova 95,
1210 Ljubljana.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe z DDV: 8,582.161 SIT in 7,478.317
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire dobavitelja: vsi
ponudniki so ponudili RTG aparat istega proizvajalca.
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
1 z dne 7. 1. 2000.
13.
Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije
Št. 13/1386
Ob-20574
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za blago brez omejitev – dobava kemikalij za pripravo bazenske vode za Pokriti olimpijski bazen in
Letno kopališče v Kranju za leto 2000.
3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi pregleda je bilo ugotovljeno, da razpisnim pogojem odgovarja
samo ena ponudba. V skladu z 41. členom
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), zato naročnik ne izda sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.
Mestna občina Kranj
Št. 087/99
Ob-20575
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 13. 1. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Boma, d.o.o.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Maribor,
Koper-Capodistria.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški stoli.
7. Pogodbena vrednost: ca. 5,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 588.826 SIT, 447.310 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999.
RTV Slovenija
Javni zavod
Ob-20577
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Brežice, 8250 Brežice, Černelčeva
15, pp 128, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, kontaktna oseba: Tone
Zorko, univ. dipl. soc.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 14. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Belin – IPP, d.o.o., Rogaška Slatina.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15.
(b)
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999, Ob-16874.
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 025-6/2000
Ob-20712
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis ni uspel, ker je bila
predložena samo ena veljavna ponudba.
5.
6. (a) Kraj dobave: po seznamu predvidenih lokacij, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potrošni računalniški material.
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. 4-5 z dne 21. 1. 2000, Ob-19155.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-20732
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
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– Kapis, d.o.o., Novo Celje 8, Petrovče,
– Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija
3, Ljubljana.
Za sklop tesnilna sredstva se sposobnost prizna naslednjim ponudnikom:
– Deisy, d.o.o., Rošpoh 4B, Kamnica,
– Italtehna, d.o.o., Golo Brdo 18a, Medvode,
– Astra, Tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, Ljubljana,
– Tinex, d.o.o., C. Staneta Žagarja 53,
Kranj,
– Brinox inženiring, d.o.o., Sora 21,
Medvode,
– M & m, d.o.o., Vrtna 55, Črnomelj.
Za sklop črna in barvna metalurgija se je
javil 1 ponudnik, zato se razpis ponovi.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava elektromateriala
in tesnilnih sredstev.
7. Pogodbena vrednost: za dobavo tesnilnih sredstev je 20,000.000 SIT, za dobavo elektromateriala pa 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za sklop elektromaterial – 5; za sklop tesnilna sredstva – 6.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 94 z dne 19. 11.
1999, Ob-15008.
13.
Termoelektrarna Toplarna,
Ljubljana, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost:
A) 16,106.743,42 SIT,
B) 30,686.531 SIT,
C) 48,422.498 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 5,
B) 5,
C) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 27,338.576,80 SIT, 16,106.743,42
SIT,
B) 40,194.606,30 SIT, 30,686.531 SIT,
C) 66,574.978 SIT, 48,422.498 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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3. Datum izbire: 24. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): da ima ponudnik ustrezno registracijo za opravljanje dejavnosti, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, da ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj, da ima poravnane davke in prispevke, da je plačilno zmožen, da je predložil garancijo za resnost
prijave, da bo blago dostavljal DDP Ljubljana, skladišče TE-TOL v kamionskih cisternah, da ima reference za dobavo razpisanega blaga ter da sprejema 30 dnevni plačilni
rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje – srednje,
2.000 ton.
7. Pogodbena vrednost: 76,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: Petrol, d.d., Ljubljana, se je ponovno kot edini
ponudnik prijavil na ponoven (drugi) razpis
za izbiro dobavitelja s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo kurilnega olja – srednjega. Na podlagi tretjega odstavka 34. člena zakona o javnih naročilih smo
z navedenim podjetjem sklenili neposredno
pogodbo.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 103-108 z dne 27.
12. 1999, Ob-17483.
13.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-20733
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): da ima ponudnik ustrezno registracijo za opravljanje dejavnosti, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, da ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj, da ima poravnane davke in prispevke, da je plačilno zmožen, da je predložil garancijo za resnost
prijave, da ima reference za dobavo razpisanega blaga ter da sprejema 30 dnevni
plačilni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklop elektromaterial se
sposobnost prizna naslednjim ponudnikom:
– Merkur, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– Tehno Velika Loka, d.o.o., Velika Loka 36, Grosuplje,
– Vezave Urmet Domus, d.o.o., XXX. divizije 18/C, Nova Gorica,

Št. 8174/326/2000
Ob-20735
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pozitivne reference ponudnika za tovrstno opremo na objektih ELES,
– pozitivne reference proizvajalca za tovrstno opremo na objektih ELES,
– pozitivne reference ponudnika za tovrstno opremo na objektih izven ELES,
– pozitivne reference proizvajalca za tovrstno opremo na objektih izven ELES,
– ISO standard.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) dobava paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in spojnim materialom – C & G, d.o.o., Ljubljana,
B) dobava vodnikov Al/Fe 240/40 –
Elektronabava, d.d., Ljubljana,
C) dobava OPGW z obesnim, pritrdilnim
in spojnim materialom – Elektrotehna Elex,
d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Hrastnik-Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme DV, zaščitne vrvi z vgrajenim optičnim kablom,
spojne in obešalne opreme za DV 2 ×
110 kV Laško.

Ob-20756
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena (42,5%), kvaliteta (42,5%),
reference ponudnika (10%), boniteta ponudnika (5%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. podskupina sanitetni material: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana in Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. podskupina terapevtske obloge:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZDL, fco ordinacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. podskupina: sanitetni material,
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije,
2. podskupina: terapevtske obloge,
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
1. podskupina: Sanolabor, d.d.,
19,628.841,45 SIT, Kemofarmacija, d.d.,
10,517.273 SIT,
2. podskupina: Kemofarmacija, d.d.,
11,560.164,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. podskupina: 31,183.798,60 SIT,
26,440.255,35 SIT,
2. podskupina: 11,560.164,60 SIT
in 11,421.442,65 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-16805.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-20757
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena (50%), kvaliteta (31%), reference ponudnika (14%), boniteta ponudnika (5%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Interexport, d.o.o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZDL, ordinacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: RTG filmi in sredstva za
razvijanje.
7. Pogodbena vrednost: 20,750.523 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,899.304,29 SIT in 20,750.523 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-16806.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 9/2000
Ob-20761
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Nova
Gorica, Kidričeva 34 C, 5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, fiksnost cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
MIP, d.d., Panovška c. 1, Nova Gorica,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
3. skupina: kruh in pecivo:
– Pekarna Brumat, d.o.o., Sočebranova 1, Solkan,
– Pecivo, d.d., Rejčeva 26, Nova Gorica,
4. skupina: moka in testenine: Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10, Šempeter,
6. skupina: zmrznjen program: Komar, d.o.o., Renški podkraj 45/A, Renče,
7. skupina: ribe: Komar, d.o.o.,
Renški podkraj 45/A, Renče,
8. skupina: jajca: Kmetijstvo Peloz,
d.o.o., Opekarniška cesta 8, Šempeter,
9. skupina: sadni sokovi: Fructal,
d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina.
6. (a) Kraj dobave: Centralna kuhinja,
Trubarjeva 5, 5000 Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razvidna iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: navedena v 10.
točki kot najnižja ponudbena vrednost.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
9,551.417 SIT, 9,298.234,30 SIT,
2. skupina: mleko, mlečni izdelki:
5,104.879,63 SIT, 4,498.841,16 SIT,
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3. skupina: kruh, pecivo: 2,271.300,30
SIT, 1,965.305 SIT,
4.
skupina:
moka,
testenine:
727.452,44 SIT, 615.925,98 SIT,
6.
skupina:
zmrznjen
program:
960.933,39 SIT, 826.014,54 SIT,
7. skupina: ribe: 478.549,20 SIT,
459.367,20 SIT,
8. skupina: jajca: 450.820 SIT, 379.210
SIT,
9. skupina: sadni sokovi: 978.430 SIT,
872.324,64 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: za
prehrambeno blago 5. skupine: sveže in
suho sadje ter zelenjava ter 10. skupine:
ostalo prehrambeni blago, javni razpis ni
uspel, zato se bo ponovil v skladu s 34.
členom ZJN.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999, Ob-15871.
Vrtec Nova Gorica

Ob-20762
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM 22, Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. ponudbena cena,
2. kompletnost,
3. roki dobave,
4. popusti in ugodnejši plačilni pogoji,
5. boljše refeence.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: tabela (tudi za zap. št. 6.b in 7.).
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM 22, Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Nabava živil po skupinah
od 1. 2. 2000
do 31. 1. 2001

Izvajalec, ki mu je naročilo dodeljeno

Pekarna “Kruhek” Karel Kozole, s.p.
Trg svobode 40, Sevnica
2. sadje, zelenjava in jajca
Sadje zelenjava Janez Imperl, s.p.
Drožanjska 39, Sevnica
3. mleko in mlečni izdelki
Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, Petrovče
4. sveže meso in mesni izdelki Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.,
Savska 20/c, Sevnica
5. testenine, keksi in
Pekarna Pečjak, d.o.o.,
zamrznjeni izdelki iz testa
Dolenjska 442, Škofljica
6. sadni sokovi in napitki
Gusto, Avgust Gregorčič, s.p.
Glavna cesta 9, Mirna
7. perutnina in perutninski
Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.,
izdelki
Savska 20/c, Sevnica
8. ribe in zmrznjena zelenjava Brumec Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, Mengeš
9. splošno prehrambeno blago Mercator Dolenjska, d.d.,
Livada 8, Novo mesto

Ocenjena vrednost
delov naročila
po skupinah v SIT

1. kruh in pekovsko pecivo

2,000.000
4,650.000
2,400.000
4,200.000
1,000.000
700.000
700.000
900.000
2,650.000

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 29 ponudb po vseh skupinah.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: priložene ponudbe.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999, Ob-16384.
Vrtec Ciciban Sevnica
Št. 037-2/99-0659

Ob-20869

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Upravna enota Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena,
– fiksnost cene,
– dobavni roki,

– reference,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija,
Upravna enota Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega materiala.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priznal
sposobnost, za drugo in tretje obdobje 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: Ur. l. RS, št. 77-78, z dne 24. 9. 1999,
Ob-12158.
Splošna bolnišnica Maribor

nujeni asortiman, dobavni rok, cena in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo čistil in čistilnih sredstev (v okviru ponudbe
navedeno blago) se za čas od 15. 2. 2000
do 14. 2. 2001 prizna naslednjim ponudnikom:
1. Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranoviča
38, Maribor,
2. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
3. Astra, tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, Ljubljana,
4. Mavrica – Trg. podj. z barvami in
laki, d.d., Resljeva c. 1, Ljubljana,
5. Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
6. Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – po lokacijah, navedenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila, na podlagi naročila
in pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 10. 12.
1999, Ob-16692.
13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Mladinska knjiga, Trgovina, d.d., Slovenska 29, Ljubljana,
– Mladinska knjiga, Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, Ljubljana.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 108 z dne 27. 12. 1999.
Upravna enota Žalec
Št. 53 /99
Ob-20797
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: material za popravila in vzdrževanje se
za razpisane skupine prizna, za obdobje od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000, naslednjim
ponudnikom:
1. Ecotip d.o.o, Stari trg 36, 3210
Slovenske Konjice, za skupino: filtri;
2. Elmis d.o.o., Staneta Severja 9b,
2000 Maribor, za skupino: elektro material;
3. Astra, tehnična trgovina d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana, za skupini: mizarski material; vodovodni material;
4. STTC d.d., Tržaška 53, 2000 Maribor, za skupini: elektro material; elektronski material;
5. Konux Konex d.o.o., Mestni trg 18,
3210 Slovenske Konjice, za skupino: filtri;
6. Metalka zastopstvo Senkanar
d.o.o., Partizanska 15, 2000 Maribor, za
skupino: rezervni deli za pralnico;
7. Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, za skupine: elektro
material; mizarski material; vodovodni material.
6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: material za popravila in
vzdrževanje:
1. elektro material,
2. elektronski material,
3. mizarski material,
4. vodovodni material,
5. rezervni deli za pralnico,
6. splošno kovinski instalacijski
material,
7. filtri.
7. Razpisana vrednost: 1. Elektro material: 4,410.000 SIT,
2. Elektronski material: 2,000.000 SIT,
3. Mizarski material: 1,550.000 SIT,
4. Vodovodni material: 3,080.000 SIT,
5. Rezervni
deli
za
pralnico:
3,890.000 SIT,
6. Splošno kovinski instalacijski material:
8,900.000 SIT,
7. Filtri: 7,000.000 SIT,
material za poravila in zdrževanje - skupaj: 30,830.000 SIT,

Št. 533-01
Ob-21063
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 17. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila: ponudbeni asortiman, dobavni rok, cena in
plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
zdravstvenega materiala (v okviru ponudbe
navedeno blago) se za čas od 15. 2. 2000
do 14. 2. 2001 prizna naslednjim ponudnikom:
1. Studio 33 Marketing, d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4,
3. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61,
Velenje,
4. Simps’s, d.o.o., Trzin, Motnica 3,
5. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – po lokacijah, navedenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravstveni material, na
podlagi naročila in pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 96 z dne 26. 11.
1999, Ob-15710.
13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
Št. 533-02
Ob-21064
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 17. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila: po-

Št. 533-03
Ob-21065
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 26. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila: ponujeni asortiman, dobavni rok, cena in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo zobozdravstvenega materiala in RTG filmov s
kemikalijami (v okviru ponudbe navedeno
blago) se za čas od 15. 2. 2000 do 14. 2.
2001 prizna naslednjim ponudnikom:
1. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
Cesta na Brdo 100,
2. Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4,
3. Studio 33, Marketing, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 2, za celotni razpisani asortiman zobozdravstvenega materiala in RTG
filmov s kemikalijami,
4. Viva Dental, d.o.o., Ormož, Ljutomerska 17,
5. Eumedic, d.o.o., Žužemberk, Grajski trg 20,
6. Prodent, d.o.o., Ljubljana, Jurčkova c. 69, za zobozdravstveni material za ZD
Jesenice, ZD Bled, ZD Bohinj in ZD Radovljica ter za specifični zobozdravstveni material za ZD Tržič, ZD Škofja Loka in Zobno
polikliniko Kranj,
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7. Combic, d.o.o., Podnanos, Podnanos 70, za celotni zobozdravstveni material,
8. Farmadent, d.o.o., Maribor, Zagrebška 91, za celoten zobozdravstveni material za ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Bohinj,
ZD Radovljica, ZD Tržič, Zobna poliklinika
Kranj in specifični zobozdravstveni material
za ZD Škofja Loka,
9. Interdent, d.o.o., Celje, Trnoveljska c. 9, za zobozdravstveni material za ZD
Jesenice in ZD Bled ter specifični zobozdravstveni material za ZD Tržič, ZD Škofja
Loka in Zobno polikliniko Kranj,
10. Simps’s, d.o.o., IOC Trzin, Motnica 3, za RTG filme s kemikalijami.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – po lokacijah, navedenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zobozdravstveni material
in RTG filmi s kemikalijami, na podlagi
naročila in pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 102 z dne 17. 12.
1999, Ob-17299.
13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
Št. 81-33/2
Ob-21069
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 17. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skupna ponudbena cena (80%),
plačilni pogoji (5%), pozitivne reference izvajalca za izvajanje elektromontažnih del na
110 kV ali višjem napetostnem nivoju (10%),
pozitivne reference projektanta za projektiranje elektromontažnih del na 110 kV ali
višjem napetostnem nivoju (5%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d.,svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Okroglo.
(b) Vrsta in količina (blaga, gradbenih
del, storitev)ki ga je potrebo dobaviti: izdelava PZI za elektromontažna dela, izvedba elektromontažnih del, dobava drobnega materiala in pridobitev strokovne
ocene za zamenjavo VN opreme v 110
kV stikališču RTP 400/110 kV Okroglo.
7. Pogodbena vrednost: 3,471.468 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,083.647 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,526.779,43 SIT, 3,471.468 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.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 8120/343/2000
Ob-20562
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skupna ponudbena cena
(75%), plačilni pogoji (5%), pozitivne reference ponudnika pri podobnih delih na objektih ELES (10%), pozitivne reference ponudnika pri podobnih delih na drugih naročnikov (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo Marc d.o.o., Lavričeva 38, 5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba sanacije SM 48 na DV 110 kV Tolmin-Cerkno.
7. Pogodbena
vrednost:
10,635.421,78 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
4,254.037,03 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17.060.184,62 SIT, 10,635.421,78
SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999.
12.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 601-014/97-04
Ob-20624
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedba: gradnja nove osnovne šole in večnamenske športne dvorane v Tržiču.
7. Pogodbena vrednost: 806,000.000
SIT (s popustom).
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1,002,608.200,79
SIT
in
859,627.727 SIT (brez popusta).
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS, Ur. l. RS, št. 65-66 z
dne 13. 8. 1999.
Občina Tržič
Št. 01/2000
Ob-20734
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja
18, 3325 Šoštanj, faks 063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni ponudnik je bil v skladu
s kriteriji za izbor dobavitelja, predpisanimi v
razpisni dokumentaciji, najugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis, Poslovno združenje
za inženiring in izgradnjo objektov, d.d.,
Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: projektiranje, dobava in montaža jeklenih konstrukcij objekta “Razširitev vmesnega skladišča
produktov razžveplanja” na razžveplalni napravi bloka v TE Šoštanj.
7. Pogodbena vrednost: 86,498.654
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,570.632 SIT, 86,416.600 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: teh
ni bilo.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17099.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
Šoštanj
Št. 106/99
Ob-20737
1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Črenšovci, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
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): cena, plačilni pogoji, reference, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mura, Javno vodnogospodarsko podjetje, d.d., Murska Sobota, Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacijskega omrežja v KS Črenšovci, III.
faza.
7. Pogodbena vrednost: 59,776.693
SIT.
8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 78,577.391 SIT, 59,776.693 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-14930.
Občina Črenšovci
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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. 12/99
Ob-20570
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 31. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Kolbl Slavko, s.p., Cesta ob ribniku
21, Miklavž: za skupino III.,
– Demal – Mali Denis, s.p., Sp. Dobrenje 45a, Pesnica: za skupino I.,
– Kleparstvo Tisaj Valentin, s.p., Kurirčkova ul. 11, Miklavž na Dravskem polju: za skupino IV.,
– Slikopleskarstvo Emeršič Drago,
s.p., Marjeta 109a, Marjeta na Dravskem
polju: za skupino I.,
– Elektra, d.d., Maribor, Kočevarjeva
ul. 11, Maribor: za skupino II.,
– IEG, d.o.o., Hajdoše 78e, Ptuj: za
skupino II.,
– Zaključna gradbena dela Muraus Boris, s.p., Ul. Roberta Kukovca 21, Maribor: za skupine I., II., III. in IV.,
– Sortima, d.o.o., Koroška c. 118, Maribor: za skupine I., II., III. in IV.,
– Elektrotehnika Jože Milošič, s.p.,
Potrčeva c. 28, Ptuj: za skupino II.,
– IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina
ul. 2, Maribor: za skupino III.,
– TCE Zdravko Savicki, s.p., Tovarniška c. 51, Ruše: za skupino II.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževalna dela po skupinah: I. slikopleskarska dela, II. elektroinštalacije, III. strojne
inštalacije, IV. krovsko-kleparska dela.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana na podlagi predloženih cenikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudniki morajo na zahtevo naročnika predložiti predračun in ob polletju dostaviti nove cenike.
12.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št.

Ob-20626
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): idejno projektna zasnova (50
točk), ponudbena cena (20 točk), rok izdelave (10 točk), reference (10 točk),
strokovna usposobljenost (5 točk), ugodnosti (5 točk). Izbrani ponudnik je izpolnjeval merila, določena v razpisni dokumentaciji in dosegel 83,1 točke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Razvojni center inženiringi
Celje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije IPZ,
PGD, PZR, PZI, PEL in PID za stanovanjski objekt v stanovanjski soseski
Dolgo polje 3, ob Grevenbroichovi ulici v Celju, vključno z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki.
7. Pogodbena vrednost: 17,616.207
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,616.207 SIT, 15,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999.
Stanovanjski sklad občine Celje
Ob-20799
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420
Trbovlje,
0601/26-633,
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so
bila uporabljena naslednja merila: ponudbena cena s plačilnimi pogoji, boniteta
ponudnika, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sinet, d.d., Grajska pot
8, 1430 Hrastnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično varovanje v Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 10,540.800
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,540.800 SIT, 10,540.800 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 108 z dne 27. 12. 1999.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3283
Ob-20612
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda tuji firmi – proizvajalcu “Eberline”,
ker je edini ustrezni ponudnik, ki dopolnjuje
sistem na kontrolni točki TO.RZ z že enako
inštalirano opremo.
3. Datum izbire: 27. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in varnostni razred.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: “Eberline Instruments”, PO
Box 2108, Santa FE, NM 87504, USA.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 komad Gamma-60 Portal Monitor.
7. Pogodbena vrednost: 6,503.435 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-20615
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 4. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 4. točka prvega odstavka 55.
člena ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: j.p. Termoelektrarna
Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava zemeljskega plina, 2.589.000 Sm3.
7. Pogodbena vrednost: 84 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20642
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. in 7. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
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3. Datum izbire 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v Centru Vlade za informatiko se
je programska oprema (Centralno vozlišče
e-pošte, Centralni imenik po standardu
X.500 in e-poštni sistem Open Mail), ki je
prej tekla na eni strojni opremi (enem strežniku) delila na dva strežnika (na enem je
sedaj Centralno vozlišče e-pošte in e-poštni
sistem Open Mail, na drugem Centralni imenik po standardu X.500). Ker se je del programske opreme prenesla na drug strežnik,
je potreben še en ustrezen strežnik, popolnoma kompatibilen s prvim (oba sta povezana tako, da v primeru izpada enega njegovo
delo prevzame drugi), hkrati pa se je izvedla
posodobitev obstoječe programske opreme, ki ga zastopa isti dobavitelj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Center vlade za informatiko.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno objaviti:
– strežnik R380/1 (256 MB RAM,
2X4GB SCSI disk, 12GB tračna enotaHP-UX operacijski sistem) - 1 kos,
– diskovni sistem (HA Factory Racked Storage Enclosur, 2X)GB LP WD
Disk Modul, redundančni napajalnik) 1kos,
– nadgradnja D230 v D280/1 1 - kos.
7. Pogodbena vrednost: 9,524.862 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 110-1/00
Ob-20795
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v RS, Ulica 14. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo javnega naročila je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo.
3. Datum izbire:18. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): gre za nadgradnjo in dodatne
posege v obstoječem sistemu ABC, pri katerega izgradnji je izbrano podjetje povsod
sodelovalo kot izvajalec ali partner.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Traffic Design, d.o.o., Velika Čolnarska 15, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: AC v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nadgraditev sistema ABC
z dodatnimi elektonskimi blagajnami za
cestninjenje in enotami za kontrolo stanja elektronskih tablic.
7. Pogodbena vrednost: 84,201.804
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 27,786.592 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Ob-20585
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8.točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 17. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec ima splošno pooblastilo
za izdelavo poročil o vplivih na okolje; pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Odločbo o
usposobljenosti za izvajanje ekoloških meritev z obdelavo podatkov in izdelavo strokovnih ocen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar
iz Ljubljane.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
obratovalni monitoring za varstvo zraka.
7. Pogodbena
vrednost:
30,438.038,80 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik izvaja storitev sam, brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,438.038,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: med
naročnikom in izvajalcem so izdelane tudi
fizične povezave na podlagi sklenjene dolgoročne pogodbe med izvajalcem in naročniki proizvodnje termoelektrične energije:
TET, TEŠ, TE-TOL, TEB; tako, da je omenjeni izvajalec ekskluzivni izvajalec za izvajanje monitoringa.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-20600
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 21. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik nadgrajuje in dopolnjuje že vgrajen in preizkušen program na podobnih napravah v TET, d.o.o.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBT MMI, d.o.o., Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava programske opreme vzdrževanja
in spremljanja mlinov, računalniška obdelava, meritve in evidenca servisiranja
v program, izdelava poročil.

7. Pogodbena vrednost: 5,628.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik izvede dela
v celoti sam brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,628.700 SIT.
11.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 3105-1/00-1
Ob-20607
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, telefaks 061/17-10-503.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: svetovalne in nestandardne storitve, pri katerih
cena ni bistveno merilo za izbiro izvajalca,
izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca.
3. Datum izbire: 25. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dosedanje kvalitetno delo izbranega izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zakup, d.o.o., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih dodeljenih
storitev: svetovanje in druge storitve s
področja financ.
7. Pogodbena vrednost: do 8,000.000
SIT letno.
8., 9. 10., 11.
Stanovanjski sklad RS
Ob-20609
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila imenovana s sklepom št.
01-BG/D-2484/99 z dne 29. 11. 1999,
je ugotovila, da je predmet naročila izdelava projektne in investicijske dokumentacije, ki je nestandardna intelektualna storitev
pri kateri cena ni bistveno merilo. Elektro
Maribor ne more brez sodelovanja izdelovalca podrobno določiti predmeta javnega
naročila.
3. Datum izbire: 2. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna komisija je ugotovila:
– podjetje IBE je glede na kompleksnost
objekta edino usposobljeno na domačem
tržišču, ki lahko zadovoljivo in v sprejemljivem roku izdela zahtevano projektno in investicijsko dokumentacijo,
– podjetje IBE je za zadevni objekt že
izdelalo vso osnovno dokumentacijo za DV
110 kV Ljutomer–M.Sobota.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava projektne dokumentacije (PGD,
PZR, PZI) in investicijske dokumentacije (IP) za objekt DV 110 kV Ljutomer–M.
Sobota, zamenjava strelovodne vrvi z
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Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20622
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 27. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opravljati specifične storitve na področju računalniških telekomunikacij, te storitve je doslej
že opravljal. Prav tako cene, določene v
ponudbi, so ugodnejše kot so določene v
normativih za predvidena dela. Aneks je logična posledica najprimernejšega in najcenejšega povečanja vrednosti del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Elcos d.o.o., Zaloška
153, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: aneks k pogodbi št. ELCI-98: dobava, instalacija in
garancijsko vzdrževanje aktivne in pasivne mrežne opreme, izvedba storitev
in vzdrževanje opreme.
7. Pogodbena vrednost: 31,600.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko

3. Datum izbire 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opravljati specifične storitve na področju računalniških telekomunikacij, te storitve je doslej
že opravljal. Prav tako cene, določene v
ponudbi, so ugodnejše kot so določene v
normativih za predvidena dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o, Einspilerjeva 6, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba št.
98/263: dobava, instalacija in garancijsko vzdrževanje opreme, izvedba storitev za izvedbo projektov, pogarancijsko
vzdrževanje opreme.
7. Pogodbena vrednost: 148,000.000
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
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OPGW, kabelski sistem in terminalska
TK oprema.
7. Pogodbena vrednost: 15,323.035 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 221-090/99
Ob-20611
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 7. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 21. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kakovost izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Air Navigation Services of
the Czech Republic, The State Enterprise,
K Letišti 1040/10, P.O. Box 41, 160 08
Praha 6, Czech Republic.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvedba tečaja za stolpnega kontrolorja
letenja za 10 kandidatov.
7. Pogodbena vrednost: 54.656 USD.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 243.750 DEM; 54.656 USD.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izveden je bil postopek preverjanja cen z zbiranjem ponudb.
12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20619
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): SRC Computers d.o.o. je edini
vzdrževalec programske opreme in izključni
lastnik IMIS/View in IMIS/Scan programske opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: SRC Computers d.o.o.,
Tržaška 116, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CVI-SRCCOM-04/99: nakup in vzdrževanje programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 38,946.920 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko

Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20623
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 27. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opravljati specifične storitve na področju računalniških telekomunikacij, te storitve je doslej
že opravljal. Prav tako cene, določene v
ponudbi, so ugodnejše kot so določene v
normativih za predvidena dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Elcos d.o.o., Zaloška
153, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba št.
ELCI-98: dobava, instalacija in garancijsko vzdrževanje aktivne in pasivne mrežne opreme, izvedba storitev in vzdrževanje opreme.
7. Pogodbena vrednost: 120,000.000
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20627
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.

Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20629
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa- po 6. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opravljati specifične storitve na področju računalniških telekomunikacij, te storitve je doslej
že opravljal. Prav tako cene, določene v
ponudbi, so ugodnejše kot so določene v
normativih za predvidena dela. Aneks je logična posledica najprimernejše in najcenejše dodatne dobave opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o, Einspilerjeva 6, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: aneks k pogodbi št. 98/263: dobava, instalacija in
garancijsko vzdrževanje opreme, izvedba storitev za izvedbo projektov, pogarancijsko vzdrževanje opreme.
7. Pogodbena
vrednost:
36,564.015,17 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20630
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbere se dobavitelj, ki je na že
prejšnjih pogodb zagotavljal izgradnjo in
vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture (WAN), ki lahko edini zagotovi razširitev
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podaktovnih komunikacij za potrebe projekta MFERAC.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o, Einspilerjeva 6, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba št.
1611-99-140041: dobava, instalacija in
garancijsko vzdrževanje aktivne in pasivne mrežne opreme.
7. Pogodbena
vrednost:
59,717.167,93 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20635
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalci so edini sposobni opravljati specifične storitve na področju računalniških telekomunikacij, v takem obsegu kot
so zahtevane s to pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o, Einspilerjeva 6, Ljubljana,
Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana,
Elcos d.o.o., Zaloška 153, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: adhezijska
pogodba CVI-NIL: izgradnja, dopolnitev
in vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture (WAN).
7. Pogodbena
vrednost:
75,476.690,10 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20636
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opravljati specifične storitve na področju računalniških telekomunikacij, te storitve je doslej
že opravljal. Prav tako cene, določene v
ponudbi, so ugodnejše kot so določene v
normativih za predvidena dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba št.
SMA-1/98: dobava, instalacija in garancijsko vzdrževanje aktivne in pasivne
mrežne opreme, izvedba storitev in vzdrževanje opreme.
7. Pogodbena vrednost: 159,299.809
SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20637
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 25. 7. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Center Vlade za informatiko izvaja prenos informacijskega sistema ‘Upravna
oseba’ s centralnega računalnika MNZ na
računalnik Centra vlade za informatiko.
Ustrezna aplikacija je razvita v sistemu IMS
5.0 in predelava ni mogoča, in tudi ni smiselna. Center Vlade za informatiko za opravljanje dela potrebuje programsko opremo
IMS 5.0, IBM pa je edini ponudnik in izključni lastnik avtorskih pravic.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: IBM World Trade, Old
Orchand Road, Armonk, New York 10504,
ZDA.
6. Vrsta in obseg storitev: najem programske opreme IMS/ESA, verzija 5.1.
7. Pogodbena vrednost: 57.807 ameriških dolarjev.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20638
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 12. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ICOS d.o.o. je edini vzdrževalec
programske opreme in izključni lastnik Informix licenčne programske opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: ICOS d.o.o., Dunajska
51, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
402/FY99: nakup in vzdrževanje programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 14,876.661
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20639
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 18. 5. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Oracle Software d.o.o. je edini
vzdrževalec programske opreme in izključni
lastnik Oralcove licenčne programske
opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Oracle Software d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CVI-ORACLE-02/99: vzdrževanje programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 46,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 43-0005/2000/0001
Ob-20641
1. Naročnik: Center vlade RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 17. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Center Vlade za informatiko ugotavlja, da je izvajalec edini usposobljen za
vzdrževanje in odpravljanje napak, ki so predmet pogodbe, to je vzdrževanje in odpravljanje napak na sistemih neprekinjenega napajanja in Diesel električnih agregatov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Mides International,
d.o.o., Žlezna cesta 14.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
3/98-AT: vzdrževanje in odpravljanje napak na sistemih neprekinjenega napajanja in Diesel električnih agregatov.
7. Pogodbena vrednost: 10,165.008 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS
za informatiko
Št. 7447/2000
Ob-20628
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvajalec izvaja vzdrževanje in manipulacijo geodetskih podatkov, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti – baza temeljnih topografskih
načrtov velikih meril, za kar je ustrezno strokovno – tehnično usposobljen in je predmet oddaje: nadaljevanje del v l. 2000 z
možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2001.
3. Datum izbire: 31. 12. 1999
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): storitev je svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, pri kateri cena
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cami intelektualne lastnine in je VI. zvezek
predmet oddaje.
3. Datum izbire: 19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeno v tč. 2.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Ljubljana, Gosposka 13.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: natis zemljevida in odkup določenega števila izvodov za potrebe strokovnih služb
naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 4,856.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: drugih ponudb ni bilo, naročnik je primerjal stroške in
dosedanje rezultate dela s podobnimi tovrsnimi storitvami.
10., 11., 12.
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za stavbna zemljišča

3. Datum izbire: 24. januar 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).
Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja
storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna zavod in tehnično okolje, v katerem deluje informacijski sistem
zavoda,
– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacijsko podporo,
– da je izvajalec aktivno in uspešno sodeloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zavarovanja v Posavju.
Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nova vizija, d.o.o., Ljubljanska 42, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoječih programskih rešitev za podporo kartice zdravstvenega zavarovanja,
– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske
opreme.
7. Pogodbena vrednost: 24,213.769 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z
omenjenim izvajalcem je bila za potrebe uvedbe sistema kartice v pilotski regiji Posavje že
sklenjena pogodba št. 1500-10/5-98 z dne
16. 3. 1998, zato se za navedeno naročilo
sklene aneks k obstoječi pogodbi.
12.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
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ni bistveno merilo za izbiro izvajalca; predmeta del ter izvedbe del pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije
d.d., Zemljemerska 12, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: nadaljevanje vzdrževanja in manipulacije
baze TTN VM v letu 2000 z možnostjo
podaljšanja do 30. 6. 2001.
7. Pogodbena vrednost: paušalno ca.
5 mio SIT/leto.
8.
9. Število prejetih ponudb: drugih ponudb ni bilo, naročnik je primerjal stroške in
dosedanje rezultate dela s podobnimi tovrsnimi storitvami.
10., 11., 12.
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za stavbna zemljišča
Št. 7447/2000
Ob-20631
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvajalec geodetska dela – vris komunalnih vodov
v zbirni kataster komunalnih naprav, za kar
je ustrezno strokovno – tehnično usposobljen in je predmet oddaje: nadaljevanje del v
l. 2000 z možnostjo podaljšanja do 30. 6.
2001.
3. Datum izbire: 31. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): storitev je svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, pri kateri cena
ni bistveno merilo za izbiro izvajalca; predmeta del ter izvedbe del pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca,
ki ima za območje Ljubljane sklenjeno pogodbo z GU RS.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LGB Ljubljanski geodetski
biro, d.d., Cankarjeva 1/IV, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: nadaljevanje vzdrževanja in manipulacije
baze TTN VM v letu 2000 z možnostjo
podaljšanja do 30. 6. 2001.
7. Pogodbena vrednost: paušalno ca.
5 mio SIT/leto.
8.
9. Število prejetih ponudb: drugih ponudb ni bilo, naročnik je primerjal stroške in
dosedanje rezultate dela s podobnimi tovrsnimi storitvami.
10., 11., 12.
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za stavbna zemljišča
Št. 7447/2000
Ob-20632
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvajalec izvaja večletni znanstveno-raziskovalni
projekt objave specialnega zemljevida Slovenije, po posameznih etapah, z naslovom
“Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763 –
1787“, za kar ima ustrezne strokovno oziroma znanstveno-raziskovalne kadre s pravi-

Št. 3283
Ob-20758
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: 27. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni izvajalec je izbran zato,
ker je s strani NEK verificiran kot edini ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, z ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvajanje manjših modifikacij in modifikacij vzorčevalnega sistema kondenzatorja za NE Krško v letu 2000.
7. Pogodbena vrednost: 8,883.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-21066
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55. člena ZJN).
Nadgradnjo obstoječe programske opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le
programska hiša, ki je to programsko opremo razvila, ker ima samo ta hiša pravice
intelektualne lastnine nad programsko opremo in ustrezno usposobljene kadre potrebne za izvedbo naročila.
Razvoj in nadgraditev programske opreme za podporo sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja predstavlja nadgradnjo obstoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih
Popravek
Št. 5-3/822/4-2000
Ob-21143
V javnem razpisu za dobavo voščilnic in
razglednic, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 9–10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19953, se
način izbire v 2. točki popravi in se pravilno
glasi:
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za dobavo blaga.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 2/2000
Ob-20572
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, 062/22-86-585.
2. (a) Kraj dobave: fco lokacije naročnika – razloženo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski material po
skupinah:
I. reagenti in ostali materiali za analizatorje s 7 podskupinami;
II. laboratorijski testi;
III. kemikalije;
IV. laboratorijski potrošni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
103,000.000 SIT, oziroma po skupinah:
I. 77,000.000 SIT,
II. 4,000.000 SIT,
III. 3,000.000 SIT,
IV. 19,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4.
2000 do 31. 3. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
pravna služba.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, na
ŽR Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor, št. 51800-603-31999.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
pravna služba.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2000 ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor, sejna soba.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): poleg pogojev, ki izhajajo iz 40.
člena ZJN in so v razpisni dokumentaciji
natančno opredeljeni, zahtevamo od ponudnika še:
– da ima tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti ter da izpolnjuje druge
pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero
ima izdano ustrezno dovoljenje,
– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobno
izvesti pogodbo,
– da zagotavlja dobavo za 100% razpisane vrste blaga po posamezni skupini oziroma podskupini,
– da zagotavlja rok dobave – najkasneje
v 3 tednih,
– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga,
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– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izjavi naveden rok plačila,
– da je v zadnjih dveh letih s področja
vsebine javnega naročila, ki je predmet razpisa, oskrboval najmanj 5 poslovnih partnerjev,
– da bo blago iz I. skupine ustrezalo zahtevani kvaliteti,
– da zagotavlja dostavo predračunov,
– da zagotavlja dobavo fco lokacije naročnika – razloženo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) postopek se izvaja po 50. členu ZJN,
b) merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja končna vrednost predračuna,
c) ponudniki lahko pripravijo ponudbo za
posamezno skupino ali podskupino,
d) znesek in veljavnost bančne garancije
za resnost ponudbe: 500.000 SIT, 15. 5.
2000.
10.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-20620
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center slepih in slabovidnih dr. Antona Kržišnika Škofja Loka, Stara Loka 31,
4220 Škofja Loka; faks: 064/624-112.
2. (a) Kraj dobave: Škofja Loka, Stara
Loka 31.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago.
Okvirne količine za posamezne artikle
so razvidne iz razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin artiklov, glede na dejanske potrebe
med letom. Naročnik si pridržuje tudi pravico do razširitve ali zožitve asortimana blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 2000
do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti: CSS, Stara Loka 31, Škofja Loka, Gartnar Meta.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (vključen DDV)
na ŽR 51510-603-30832, ali na blagajni
zavoda.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 3. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov CSS, Stara Loka 31,4220
Škofja Loka, tajništvo direktorja, v zalepljenih kuvertah z žigom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Na kuverti mora biti oznaka “Ne odpiraj – Ponudba“ in številko
objave v Uradnem listu RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala dne 6. 3.
2000 ob 12. uri v sejni sobi Zavoda CSS,
Stara Loka 31, Škofja Loka. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem
odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji

bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična 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 iz 40. člena ZJN,
– drugi pogoji, razvidni iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu se dobijo samo pisno na naslovu naročnika kot pod 1. točko.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 3. 2000.
10.
Center slepih in slabovidnih
dr. Antona Kržišnika
Škofja Loka
Št. 3/2000
Ob-20763
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Pobrežje, Cesta 14. divizije
14/a, 2000 Maribor, tel. 062/303-345,
faks 062/320-25-47.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Cesta 14.
divizije 14/a, v upravi vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki,
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 2000
do 31. 3. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Pobrežje, Maribor,
Cesta 14. divizije 14/a.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Dragici Kek, uprava vrtca, od 14. 2. 2000 do 21. 2. 2000,
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.950
SIT na ŽR 51800-603-31289 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa do 2. 3. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Pobrežje, Cesta 14.
divizije 14/a, 2000 Maribor, prevzemnica
Dragica Kek, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
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– orientacijska
vrednost
postavke
8.00.00.00 znaša 3,111.014 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
9.00.00.00 znaša 1,902.921 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
10.00.00.00 znaša 1,460.730 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
11.00.00.00 znaša 1,347.074 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno večje ali manjše količine razpisanega materiala, glede na pridobljena dela.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno v
12-ih mesecih.
4.(a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, Ul. 15. maja
13, Koper; kontaktna oseba Nataša Klobas, tel: 066-486-126, 066-4860 fax:
066-486-155.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti:
razpisno dokumentacijo je možno zahtevati
vsak delovni dan med 8. in 14. uro po objavi v
Ur. l. RS do vključno 2. 3. 2000 do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, na blagajni naročnika v Kopru Ul. 15. maja 13 ali na žiro
račun št. 51400-601-11191.
5.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 2. 3. 2000
do 11. ure
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ul. 15. maja 13, Koper, prevzemnica Klobas Nataša, tel:
066-486-126, soba št. 09.
Zapečatene kuverte morajo imeti na vidnem mestu označeno “Ponudba - predhodno ugotavljanje sposobnosti - dobavitelji“ in
“Ne odpiraj“, ter številko objave tega javnega razpisa. Na hrbtni strani kuverte pa mora
biti napisan naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 2000 ob
11.30, na naslovu: Javno podjetje Rižanski
vodovod Koper Ul. 15. maja 13, Koper, v
sejni sobi.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznajne sposobnosti (40.
člen ZJN): so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo se na naslovu Javno podjetje
Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ul. 15. maja 13, Koper, kontaktna oseba je Marjan
Muženič tel: 066-4860, fax: 066-486-155.
10.
Javno podjetje Rižanski vodovod
Koper, d.o.o.

– podskupina 2: kmetijski pridelki –
2,000.000 SIT,
– podskupina 3: sveža zelenjava –
4,000.000 SIT,
– podskupina 4: zamrznjena zelenjava
in sadje – 2,500.000 SIT,
– podskupina 5: kruh in pekovsko pecivo – 3,500.000 SIT,
– podskupina 6: splošno prehrambeno
blago – 5,800.000 SIT,
– podskupina 7: testenine – 2,000.000
SIT,
– podskupina 8: mleko in mlečni izdelki
– 6,000.000 SIT,
– podskupina 9: meso – 16,500.000
SIT,
– podskupina
10:
perutnina
–
2,000.000 SIT,
– podskupina 11: ribe – 1,500.000 SIT,
– podskupina 12: jajca – 700.000 SIT,
– podskupina 12: alkoholne pijače –
500.000 SIT,
– podskupina 13: brezalkolne pijače –
300.000 SIT;
b) čistila:
– podskupina 1: pralna sredstva, osebna higiena čistila – 5,000.000 SIT,
– podskupina 2: pomivalna sredstva –
1,800.000 SIT;
c) sanitetni material – 5.000.000 SIT;
d) plin (propan, butan): – 8,800.000
SIT;
Okvirna količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: po skupinah in podskupinah;
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
69.900.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 2000
do 30. 4. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
Celje;
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 2000 do 6. 3.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure;
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št.: 50700-603-31892 (na položnico navedite svojo davčno številko); v znesku je upoštevan DDV.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, z
označbo “Ne odpiraj – javni razpis – za
nabavo živil in materiala za prehrano, čistil,
sanitetnega materiala in plina (propan, butan) za potrebe Doma starejših občanov Krško, Kovinarska ul. 13, 8270 Krško in z
navedbo številke objave javnega razpisa. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
točen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2000 ob 9. uri v prostorih sejne
sobe Doma starejših občanov Krško, Kovinarska ul. 13, 8270 Krško.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki jim
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
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in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 2000 ob
8. uri, na naslovu naročnika Cesta 14. divizije 14/a, uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Pobrežje, Maribor
Ob-20850
1. Naročnik: Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ul. 15. maja 13 Koper, kontaktna oseba je Marjan Muženič,
tel: 066-4860, fax: 066-486-155.
2.(a) Kraj dobave: fco Koper, Ul. 15.
maja, 13 Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 1.00.00.00 cevi in fazoni Duktil,
– 2.00.00.00 spojke (Univerzalne, reparaturne),
– 3.00.00.00 fazoni (Fazoni Lž. univerzalni s fiksno prirobnico),
– 4.00.00.00 armature (Demontažni
kosi, EV zasuni, hidranti, plovni ventili, cestne kape, lovilci nesnage, zračniki),
– 5.00.00.00 merilna tehnika (vodomeri, montažno-demontažni kosi za vodomere, holenderji MS za vodomere),
– 6.00.00.00 kroglični zasuni,
– 7.00.00.00 vgradni
podaljšek
(Vgradni podaljški- fiksni- za EV zasune),
– 8.00.00.00 spojke in ogrlice (ZSPL
spojke, MS spojke, ogrlice Duktil, ogrlice
Univerzalne),
– 9.00.00.00 fitingi (fitingi pocinkani),
– 10.00.00.00 cevi (pocinkane cevi in
PEHD cevi),
– 11.00.00.00 vijačni material.
(c) Orientacijska vrednost naročila:
121,000.929 SIT.
– orientacijska
vrednost
postavke
1.00.00.00 znaša 43,622.087 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
2.00.00.00 znaša 4,286.684 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
3.00.00.00 znaša 7,403.714 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
4.00.00.00 znaša 22,891.382 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
5.00.00.00 znaša 28,492.035 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
6.00.00.00 znaša 4,655.468 SIT,
– orientacijska
vrednost
postavke
7.00.00.00 znaša 1,827.820 SIT,

Št. 1/00-127
Ob-21041
1. Naročnik, poštni naslov, telefaks:
Dom starejših občanov Krško, Kovinarska
ul. 13, Krško; faks: 0608/22-038.
2. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ul. 13, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
a) živila in material za prehrano:
– podskupina 1 : sadje – 2,000.000
SIT,
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lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vse predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:
a) izpolnjevanje pogojev usposobljenosti
po 1-4 točki 2. ostavka 40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:
– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdila sodišča o registraciji (za pravne osebe),
– potrdila DURS o opravljanju dejavnosti
(za civilne osebe),
– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s področja poslovanja v zadnjih treh letih,
– potrdilo DURS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev,
b) finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:
– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,
– podatkov zadnje bilance stanja in uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe,
c) izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:
- odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civilne osebe). Oboje izda pristojna upravna
enota;
d) drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse (100 %)
razpisane vrste blaga posamezne skupine
oziroma podskupine za katero se javlja na
razpis,
– izpolnjen obrazec za reference (da je
zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne zavode, proračunske porabnike ali podjetja oz.
družbe) z dokazili (izjave kupcev ali fotokopije kupoprodajnih pogodb),
– izjavo, da sprejema 45 dnevni plačilni
rok,
– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Dom
starejših občanov Krško, Kovinarska ul. 13,
8270 Krško- razloženo,
– izjavo, da bo dostavljal obdobno cenike,
– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 delovni dan,
– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorec blaga,
– izjavo, da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10 % razpisane vrednosti posamezne skupine za katero se javlja na razpis,
– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval,
– izjavo, da v primeru urgentnega naročila naročnika na dan naročila zagotovi zahtevano dodatno količino kruha in pekovskega peciva ter da kruh, ki se ne porabi prevzame in zamenja za ustrezno količino drob-
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tin (velja samo za skupino kruh in pekovsko
pecivo).
Pogoji in dokazila za njihovo dokazovanje so izrecno določeni v razpisni dokumentaciji.
Merila, ki jih bo uporabil naročnik za
izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezno skupino: je najnižja končna cena v
povezavi s kvaliteto.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 3. 2000.
Ponudba mora veljati do 30. 4. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba: Božena
Zorko, tel. 0608 23-1531
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo samo pisna pojasnila o razpisanih vrstah in
količinah blaga od kontaktne osebe naročnika.
Dom starejših občanov Krško

Javni razpisi
Ob-21070
PHARE
Cross-Border Cooperation Programme
Program prekomejnega sodelovanja,
Slovenija/Avstrija/Madžarska
Sklad za male projekte
ZZ-9621.04.02.0001
Republika Slovenija, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana, objavlja
vabilo na razpis
Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj Republike Slovenije za projekte
iz sredstev programa PHARE
Republika Slovenija, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj objavlja razpis za
sofinanciranje projektov iz sredstev programa PHARE in vabi k sodelovanju pri razpisu
finančnih podpor manjših projektov na območju 26 občin Pomurja (Prekmurja in Prlekije).
Navodila ponudnikom za sodelovanje pri
razpisu
Primernost projektov
Za razpis so primerni projekti, ki bodo
potekali na območju Pomurja (Prekmurja in
Prlekije) in bodo spodbujali razvoj regije ter
sodelovanje lokalnega prebivalstva tega trilateralnega območja Slovenije, Avstrije in
Madžarske.
Osnovni namen razpisa je prekomejno
povezovanje ljudi na lokalni ravni in podpora
razvojnim (ne infrastrukturnim) aktivnostim
manjšega obsega. Za sofinanciranje iz programa PHARE, programa prekomejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija/Madžarska, so
primerni projekti, ki ustrezajo enemu od ciljnih področij, navedenih v nadaljevanju:
1. kulturne povezave,
2. gospodarjenje s prostorom in trajnostni razvoj,

3 podpora trilateralni razvojni strategiji (ekologija, gospodarstvo, človeški viri),
4. tehnična pomoč za pripravo in organiziranje projektov.
Možnost za financiranje iz programa
PHARE bodo imeli projekti, ki bodo izpolnjevali naslednje razpisne pogoje:
– višina posamezne finančne podpore se
giblje od 3.000 do 30.000 EUR za posamezen projekt,
– zagotovljeno lokalno sofinanciranje v
višini min. 19% skupne vrednosti projekta,
– predlagajo jih neprofitne ali nevladne
lokalne organizacije,
– priložen povzetek projekta v slovenščini in angleščini,
– vloga mora vsebovati: delovni program, časovni potek projekta, finančni načrt projekta, predstavitev nosilcev projekta,
dokazilo o sodelovanju vsaj enega tujega
partnerja,
– projekti morajo biti dokončani najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki bodo izražali skupni partnerski
nastop za sodelovanje med Pomurjem (Prlekijo in Prekmurjem), avstrijsko Štajersko
in Gradiščansko, županijo Zala in Železno
županijo na Madžarskem.
Predloge projektov za sofinanciranje
pošljite po pošti ali jih dostavite osebno.
Predlogi projektov morajo biti sestavljeni v
obliki in v skladu s pogoji, opisanimi v navodilih ponudnikom za sodelovanje na razpisu, ki jih dobite na tajništvu Sklada za male
projekte (Prleška razvojna agencija). Izvirnik
in pet kopij predloga projekta v slovenščini,
ter povzetek projekta v angleščini pošljite
na naslov: Prleška razvojna agencija giz,
Prešernova 7, Ljutomer. Na kuverto pa napišite: Ne odpiraj – SMP.
Prijave na razpis morajo prispeti do naslovnika do 2. marca, do 10. ure. Prijave
bodo odprte na javni seji in sicer v Županatu
mestne hiše Ljutomer, Glavni trg 1, ob
12. uri. Prijavitelji bodo o odločitvah obveščeni v 30 dneh po javni seji.
Vse dodatne informacije o pogojih sodelovanja in o pripravi prijav (predlogov projektov) za razpis, ter navodila ponudnikom
za sodelovanje pri razpisu dobite v tajništvu
sklada za male projetke, v Prleški razvojni
agenciji, Prešernova 7, Ljutomer, tel.
069/84-325, ali po elektronski pošti:
goran.soster@guest.arnes.si (Nuša Pavlica,
Goran Šoster).
Prleška razvojna agencija organizira
brezplačno usposabljanje zainteresiranih
nevladnih in neprofitnih organizacij za prijavo na razpis Sklada za male projekte v okviru štirih delavnic:
– Murska Sobota, Sejna soba Zavarovalnice Triglav, Lendavska 5/a – 17. 2.
2000 ob 17.00 uri,
– Radenci, Sejna soba Radin v mezaninu Hotela Radin – 18. 2. 2000 ob
17. uri,
– Velika Polana, Sejna soba v upravi občine, V. Polana 111 – 21. 2. 2000 ob
17. uri,
– Ljutomer, Sejna soba Območne obrtne zbornice, Stari trg 3 – 22. 2. 2000 ob
17. uri.
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– tehničnim specifikacijam;
– ponudbenemu predračunu;
– splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga,
– (Splošni pogoji za pogodbe o dobavah
blaga, ki se financirajo iz sredstev Phare in
osnutek pogodbe – le v informacijo).
Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjih naslovih:
a) Phare projektna pisarna na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS),
Metka Planko, Vožarski pot 12, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.: (386) 61-216 940,
fax.: (386) 61-216 932,
b) ICON-INSTITUT GmbH, Gudrun Siefert, Von-Groote-Straße 28, D-50968 Koln,
Germany, tel.: (49) 221-93743 0, fax.: (49)
221-93743 5
Pisne zahteve za pridobitev razpisne dokumentacije morajo prispeti na zgornja naslova najkasneje štiri tedne po objavi tega
Vabila k ponudbi.
4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti
najkasneje do 27. 3. 2000 do 14. ure po
lokalnem času na naslov ICON-INSTITUT
GmbH, ki je naveden v 3. točki tega Vabila
k ponudbi. Na ovojnici mora biti jasno označeno: Vabilo k ponudbi št. SL –
9803.02.0001.05; (Sklop št.....-....)“ in
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb“. Odpiranje ponudb bo javno, na naslovu ICON-INSTITUT GmbH, ki je naveden
v 3. točki tega Vabila k ponudbi, dne 27. 3.
2000 ob 15. uri po lokalnem času.
Odpiranja se lahko udeleži le po en predstavnik vsakega ponudnika, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Evropska skupnost,
ki jo zastopa
Komisija Evropskih skupnosti,
katero zastopa
Statistični urad Republike Slovenije
(SURS),
ki ga zastopa
ICON-INSTITUT GmbH

“Further Alignment of Slovene Statistical
Methodology with EC Requirements and
Reinforcement of the Institutional Capacity
of Slovene Statistical Office in View of Accession to the EU”, Project No. SL –
9803.02.0001.
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the Phare programme who offer to supply goods originating from those countries.
1. Subject
Supply of Software and hardware equipment for the project StatCOP98 in 3 Lots
Lot 1: Hardware, Software and Satellite
Scanned Data,
Lot 2: Database Server with Back-up
Equipment,
Lot 3: OLAP Server and Tools.
Any Tenderer may tender for one or several lots. The tenderer is bound by his offer
for a period of 90 days as from the final
date for submission of tenders. The supplies tendered must confirm with the description set out in the Tender Dossier.
The supplies must be delivered within 4
to 6 weeks after the signature of the contract according to the specific requirements
for each lot to the locations as follows:
Lot 1, Lot 2 and Lot 3: Statistical Office
of the Republic of Slovenia, Parmova ulica
33, 1000 Ljubljana, Slovenia.
2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manual, European Commission, September
1997). The conditions of contract will comply with the General Conditions for Supply
Contracts Financed from Phare Funds. The
Contracting Authority is not bound either to
accept the lowest or any offer or to award
any contract.
3. Tender dossier
The offer must be in English and must
conform with the following documents:
– Instructions to Tenderers for Supply
Contracts;
– Special Tender Conditions for Supply
Contracts;
– Technical Specifications;
– Schedule of Prices;
– General Regulations for Tenders and
the Award of Supply Contracts.
– (General Conditions for Supply Contracts Financed from Phare Funds and Contract Form – for information only.)
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the following addresses:
a) Phare Project Office Statistical Office
of the Republic of Slovenia (SORS) Att: Ms
Metka Planko, Vožarski pot 12 SI – 1001
Ljubljana, Slovenia, tel: (386) 61-216 940,
fax: (386) 61-216 932
b) ICON-INSTITUT GmbH, Att: Ms
Gudrun Siefert Von-Groote-Straße 28,
D-50968 Köln, Germany, tel.: (49)
221-93743 0, fax: (49) 221-93743 5.
Written request for the Tender Dossier
should be received at the above mentioned
addresses at latest four weeks after publication of this announcement.
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Ob-20867
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom Pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Evropska skupnost, ki jo zastopa Komisija Evropskih skupnosti, katero zastopa Statistični
urad Republike Slovenije (SURS), ki ga zastopa ICON-INSTITUT GmbH
vabilo k ponudbi
za nabavo programske in strojne
opreme za projekt StatCOP98
(št.: SL – 9803.02.0001.05)
Nabava programske in strojne opreme za
projekt StatCOP98 je financirana s strani
Evropske komisije iz sredstev PHARE v okviru projekta Phare: “Nadaljnja uskladitev slovenske statistične metodologije z zahtevami
Evropske skupnosti in okrepitev institucionalnih kapacitet slovenskega statističnega
urada z vidika priključitve k Evropski uniji“.
Projekt št.: SL – 9803.02.0001.
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo vse pravne in fizične osebe iz držav, članic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo blago iz teh držav.
1. Predmet: dobava programske in strojne opreme za projekt StatCOP98 v treh
sklopih
Sklop 1: strojna in programska oprema
ter satelitski skenirani podatki,
Sklop 2: database strežnik z back-up
opremo,
Sklop 3: OLAP strežnik in orodja.
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo
za razpisano opremo v celoti ali za posamezne sklope. Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva, določenega za oddajo ponudb. Ponujena oprema mora biti
skladna z opisom, ki je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Opremo je potrebno dobaviti v 4. – 6.
tednih po podpisu pogodbe, v skladu s specifičnimi zahtevami za vsak sklop, na naslednjo lokacijo:
Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3: Statistični
urad Republike Slovenije, Parmova ulica 33,
1000 Ljubljana, Slovenija.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual, Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe o dobavah blaga, ki so financirane
iz sredstev Phare. Naročnik ni obvezen
sprejeti niti najcenejše, niti katerokoli od
ponudb ali oddati naročilo.
3. Razpisana dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim dokumentom:
– navodilom ponudnikom za pogodbe za
dobave blaga;
– posebnim razpisnim pogojem za pogodbe za dobave blaga;

In accordance with Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG RS 17/93)
and referring to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed,
the European Communities represented by
the Commission of the European Communities, on its part represented by the Statistical Office of the Republic of Slovenia
(SORS), on its part represented by
ICON-INSTITUT GmbH issues an
Invitation to Tender
for Supply of Software and Hardware
Equipment for the Project StatCOP98
(Tender N° SL – 9803.02.0001.05)
Supply of software and hardware equipment for the project StatCOP98 is financed
by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Phare project
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4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be submitted at latest on 27th March 2000 at 2 p.m.
local time at the address of ICON-INSTITUT
GmbH mentioned in point 3.
The envelope has to be clearly marked:
“Invitation
to
tender
N°
SL
–
9803.02.0001.05; [Lots N°.... -...]“ and “not
to be opened before the tender opening session“ and “ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb“. They will be opened in public
session on 27th March 2000 at 3 p.m. local
time at the address of ICON-INSTITUT GmbH
mentioned in point 3.
Only one tenderer’s representative, submitting the power of attorney, may attend
the opening session.
The European Communities
represented by
the Commission of the European
Communities
on its part represented by
the Statistical Office of the Republic of
Slovenia (SORS)
on its part represented by
ICON-INSTITUT GmbH
Št. 663-05-005/2000-02
Ob-20785
Na podlagi zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99), zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/2000) in odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva v letu 2000
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2000 sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje, ocenilo glede na postavljene
kriterije ter v skladu z merili in razpoložljivimi
sredstvi odločilo o načinu in višini sredstev,
s katerimi bo sofinanciralo izbrani program
v letu 2000.
I. Predmet razpisa so:
1. programi materinskih domov in zavetišč za ženske,
2. programi stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, centrov za svetovanje in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in njihove svojce,
3. programi svetovanja preko telefona
otrokom, mladostnikom in drugim osebam
v osebnih stiskah,
4. programi stanovanjskih skupin ali bivalnih skupnosti za neodvisno življenje invalidov in drugi programi za organizacijo in
omogočanje neodvisnega življenja invalidov,
5. programi reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog,
6. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola,
7. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starih,
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8. programi centrov za kratkotrajno
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo
otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje,
9. programi specializiranih preventivnih
programov, namenjenih otrokom in mladostnikom z že zaznanimi težavami,
10. programi samopomoči, pomoči in
zagovorništva v primerih nasilja,
11. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce,
12. programi samopomoči namenjeni
odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih programov.
Programi bodo lahko sofinancirani na
različne načine:
1. sofinancirani v enkratnem znesku,
vendar največ do 200.000 SIT,
2. sofinancirani za leto 2000,
3. sofinancirani v obdobju od leta 2000
do 2004.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa in želeni način sofinanciranja.
Izvajalci programov, ki se odvijajo nekaj
ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu in
kjer gre za različne oblike skupin za samopomoč ter pričakujejo od ministrstva sofinanciranje v višini največ do 200.000 SIT
se na razpis prijavijo z obrazcem 2000-A, v
katerem je zahtevano manj podatkov. Tovrstnim izbranim programom bodo sredstva
za sofinanciranje nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalci se za sofinanciranje programov,
v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr.: šolsko leto, obdobje
trajanja delavnice, …), v katerem je vnaprej
predvidena določena oblika dela, v katerem
so posamezni uporabniki vključeni v delo
programa približno 2. uri tedensko, namen
programa pa je predvsem pridobivanje novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev ali
različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in usmerjanjem strokovnih delavcev
in za katere pričakujejo sofinanciranje s strani ministrstva v višini več kot 200.000 SIT,
prijavijo z obrazcem 2000-B.
Izvajalci, ki se prijavljajo s programom za
katerega pričakujejo, da bo izbran za sofinanciranje v obdobju od leta 2000 do 2004,
se prijavijo z obrazcem 2000-C. Uporabniki
v tovrstnih programih naj bi bili praviloma
vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na
podlagi individualiziranih načrtov obravnave. Programi so posameznemu uporabniku
na voljo praviloma vsak dan oziroma več ur
tedensko ali pa so organizirani kot mreža
programov enega izvajalca na nacionalnem
nivoju. Namen programa naj bi bila predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma sodelovanje pri
oblikovanju nove. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z
ustrezno izobrazbo. Prostovoljci v programu dopolnjujejo nosilno delo strokovnega
kadra. Od teh programov med drugim pričakujemo, da se že uspešno izvajajo in da
je za njihovo izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost,
preizkušenost programa in stabilnosti pro-

grama zato se lahko za ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki izpolnjujejo posebne pogoje.
II. Orientacijska vrednost sredstev razpisa za vse programe skupaj je 280 milijonov
tolarjev.
III. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2000, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
IV. Pogoji.
A) Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis: na razpis se
lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in
izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajajo v Republiki Sloveniji,
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih ali imajo šifro podrazreda 85.3 po
uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95,
15/96, 89/98 in 12/99),
4. imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
5. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,
6. imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
B) Posebni pogoji za izvajalce programov, ki kandidirajo za sofinanciranje v obdobju od leta 2000 do 2004:
1. program se že najmanj dve leti uspešno izvaja, oziroma predstavlja modifikacijo
ali širitev uspešno izvajanega programa istega izvajalca. Uspešnost izvajanja se dokazuje z mnenjem Socialne zbornice Slovenije,
2. program je posameznemu uporabniku na voljo redno vsak dan oziroma več ur
tedensko ali pa je organiziran kot mreža
programov enega izvajalca na nacionalnem
nivoju,
3. program se izvaja redno, na takšen
način in v takšnem obsegu, da je nujna redna zaposlitev v obsegu dela najmanj enega
delavca za poln delovni čas,
4. program ima zagotovljeno strokovno
vodstvo - strokovnega delavca po zakonu o
socialnem varstvu,
5. izvajalci programa so predvsem strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z
ustrezno izobrazbo,
6. program ima predvideno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev najmanj v
višini 20% vseh predvidenih odhodkov,
7. program ima podporo lokalne skupnosti v obliki brezplačne ali bolj ugodne oddaje prostorov v najem, finančnih sredstev
in podobno, kar dokazujejo z izjavami in
sklepi pristojnih organov,
8. izvajalec predloži zaključni račun za
leto 1999, ki je potrjen s strani pristojnega
organa izvajalca,
Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinanciranje v obdobju od leta 2000 do 2004, ga
bo v nadaljnjem postopku obravnavalo kot
program, ki kandidira za sofinanciranje v
letu 2000.
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V. Kriteriji za izbor programov, merila za
dodelitev sredstev in način sofinanciranja
1. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v enkratnem znesku, največ
do višine 200.000 SIT.
A) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,
2. uporabniki programa so jasno opredeljeni,
3. metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa.
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za enega ali več kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0 točk v
kriteriju številka 1 pod razdelkom C ter programi, ki od možnih 11 točk ne bodo zbrali
vsaj 7 točk.
2. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v letu 2000:
A) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov in lokalne skupnosti,
3. potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni,
4. strokovna ravnanja in druge aktivnosti
za doseganje ciljev programa so jasno opredeljena,
5. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,
6. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference, ...),
7. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev.
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B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
C. finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za enega ali več kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0 točk v
kriteriju številka 1 pod razdelkom C ter programi, ki od možnih 14 točk ne bodo zbrali
vsaj 10 točk.
3. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v obdobju od leta 2000 do
2004:
A) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov in lokalne skupnosti,
3. potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni,
4. strokovna ravnanja in druge aktivnosti
za doseganje ciljev programa so jasno opredeljene,
5. razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti za doseganje ciljev programa,
6. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,
7. program ima ustrezno vodeno dokumentacijo o delu z uporabniki,
8. program ima ustrezen način merjenja
rezultatov in evalvacije rezultatov,
9. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference, ...),
10. program ima izdelano vizijo dela do
leta 2004.
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
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4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
C. finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za enega ali več kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0 točk v
kriteriju številka 1 pod razdelkom C ter programi, ki od možnih 17 točk ne bodo zbrali
vsaj 14 točk.
Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa - stroški dela redno zaposlenih in
materialni stroški, vezani na izvajanje programa kamor sodijo tudi stroški plačil vseh
oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški supervizije za
strokovne delavce. Investicije ne bodo sofinancirane!
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu
bo ministrstvo določilo obseg sredstev za
stroške dela redno zaposlenih v programu,
ki jih bo sofinanciralo. Pri tem bo upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovrstnih programih ter
specifičnosti programa.
4. Ministrstvo bo materialne stroške
programov krilo največ do 80%. Ministrstvo
bo po proučitvi prijav na razpis ter poročil
o delovanju programa v preteklem letu ocenilo nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine sredstev bo upoštevalo nujnost posameznega stroška za
izvajanje programa ter primerjavo višine
stroškov na uporabnika med posameznimi
istovrstnimi programi. Poleg tega bo pri
posameznih vrstah stroškov upoštevalo naslednja merila:
– za usposabljanja prostovoljcev in druga dodatna usposabljanja bo upoštevalo največ 3.000 SIT na udeleženca. Za usposabljanje prostovoljcev in dodatna usposabljanja se bodo štela predvsem tista usposabljanja prostovoljcev, ki so nujna za izvajanje
prijavljenega programa,
– supervizija bo upoštevana za strokovne
delavce in sodelavce največ v obsegu 3 ure
na 100 ur neposrednega strokovnega dela.
Tako imenovana supervizija prostovoljcev bo
obravnavana kot del nujne strokovne podpore in vodenja prostovoljcev, kar je del rednega programa, za katerega so praviloma zadolženi strokovni delavci programa,
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– v celotni vrednosti programa bo upoštevano največ 5% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr.: PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve...).
5. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno pomoč, glede na istovrstne programe in
ob upoštevanju specifičnosti posameznega
programa, sofinancirani največ do višine
200.000 SIT za posamezno skupino 8 do
15 uporabnikov.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se bodo iz predvidenih odhodkov
izločili tisti odhodki, ki jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more
sofinancirati. Preostali odhodki programa
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob
upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj
in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril
določena višina sredstev, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa v letu
2000. Merila bodo uporabljena za odmero
skupnih sredstev s katerimi bo ministrstvo
sofinanciralo izbrani program in ne za sofinanciranje posameznih stroškov programa.
Na podlagi odmerjenega obsega sredstev
bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno
uporabo sredstev na način, ki bo omogočal
izvedbo prijavljenega programa.
Način sofinanciranja programov socialnega varstva:
Minister bo sprejel sklep o izboru izvajalcev programov in načinu njihovega sofinanciranja. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2000.
Izvajalcem, katerih programi bodo prejeli največ 200.000 SIT, bodo sredstva nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalcem, katerih programi bodo prejeli več kot 200.000 SIT, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (po podpisu pogodbe in oddaji prvega delnega poročila ter po
oddaji drugega delnega poročila).
Izvajalcem, katerih programi bodo izbrani za sofinanciranje v obdobju od leta 2000
do 2004, bodo sredstva, na podlagi delnih
poročil, nakazovana v mesečnih obrokih. V
prihodnjih letih bodo sredstva za izbrane
programe zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih, ki so bila
podlaga za določitev sofinanciranja v letu
2000, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu, predložena vizija dela do leta 2004 in dejanske
širitve programov v posameznem letu. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo soglaša s spremembami.
VI. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2000 “Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2000”.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2000, vzorec pogodbe) na
recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, IV nadstropje,
Ljubljana ali na internetu na naslovu
HTTP://WWW.SIGOV.SI/MDDSZ/INDEX.HTM.
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Opozarjamo vas, da pri delu z razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu uporabljate datoteko, ki je v WORD obliki!
2. Kompletna ponudba vsebuje naslednje elemente:
A) izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2000-A, 2000-B ali 2000-C, glede na prijavljeni način sofinanciranja programa!), z
vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu in s
prilogami,
B) odločba ali sklep o registraciji,
C) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS,
D) v primeru da ponudnik nima šifre podrazreda 85.3, pa s strani upravne enote
overjen ustanovitveni akt ali statut,
E) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe.
Namesto elementov B,C ali D lahko ponudnik navede številko in datum odločbe o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju socialnega varstva!
3. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: “Ne odpiraj - javni
razpis programov socialnega varstva 2000”,
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja!
4. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom za programe socialnega varstva dobite
pri
Borutu
Grabrijanu,
tel.
061/178-34-59 ali Petru Stefanoskem, tel.
061/178-33-87.
Organizirano bo tudi informativno srečanje, v Jakopičevi veliki dvorani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva 24,
Ljubljana, dne 2. 3. 2000, ob 10. uri.
5. Rok za oddajo ponudb je 15. 3.
2000.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
6. Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom
neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse
ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki VI/3. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja, izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja!
7. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 17. 3. 2000 na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.
8. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v letu 2000, pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva, ko
bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-20845
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,

1000 Ljubljana po pooblastilu Vlade Republike Slovenije (sklep Vlade Republike
Slovenije št.: 332-07/93-1/9-8 z dne
17. 10. 1996, sklep št.: 332-06/97-8(N) z
dne
18. 10.
1999,
sklep
št.:
332-06/97-8(N) z dne 11. 11. 1999 in sklep št. 332-06/97-11 z dne 4. 2. 2000)
objavlja
javni razpis brez omejitev
za izbiro investitorja za vlaganje v
medicinsko rehabilitacijski center v
Rimskih Toplicah
1. Predmet razpisa
Republika Slovenija je lastnik nepremičnega premoženja nekdanjega vojaškega
medicinskega rehabilitacijskega centra v
Rimskih Toplicah (v nadaljevanju: premoženje). Zemljišče in objekti so locirani ob regionalni cesti Zidani most – Celje. Območje
je komunalno opremljeno in urejeno.
Premoženje obsega zemljišča v izmeri
232.115 m2, pri čemer odpade na funkcionalno zemljišče 7.511 m2 (stavbišče –
6.681 m2 in dvorišče 830 m2) in na parkovne površine 224.604 m2. Gradbeni objekti
obsegajo skupno 10.544 m2.
Pretežni del zemljišč je z odlokom o
zaščiti območja parkovnega kompleksa
zdravilišča razglašen kot spomenik oblikovane narave in je zanj predpisan varstveni
red. Investitor bo moral v celoti prevzeti v
brezplačen najem vse parkovne površine in
jih upravljati in vzdrževati kot dober gospodar.
Ocenjena vrednost funkcionalnega zemljišča znaša na dan 1. 4. 1997 30,757.545
SIT. Ocenjena vrednosti gradbenih objektov na dan 1. 4. 1997 znaša 532,676.694
SIT. Vrednost nepremičnin se do dneva podpisa pogodbe revalorizira z indeksom cen
življenjskih potrebščin.
Nepremičnine, ki se bodo oddale v brezplačen najem investitorju so izpraznjene.
Predmet razpisa je oddaja celotnega premoženja Rimskih Toplic v brezplačen najem, kar predstavlja: komunalno opremljene gradbene objekte in funkcionalno zemljišče ter parkovne površine. Navedene nepremičnine se bodo dale v najem
najboljšemu ponudniku z namenom oživitve
zdravilišča za dobo 50 let. Izbrani ponudnik
lahko kadarkoli zahteva predčasen odkup
komunalno opremljenih gradbenih objektov
in funkcionalnega zemljišča pod pogoji, kot
jih določa razpisna dokumentacija.
Termalno vodo in druge naravne vire, ki
se nahajajo na nepremičninah, ki so predmet javnega razpisa, investitor izkorišča v
obstoječem obsegu in stanju ter brezplačno, in sicer do sprejema oziroma uveljavitve
predpisov, ki bodo urejali področje izkoriščanja naravnih virov in obveznosti za pridobitev koncesije za njihovo izkoriščanje.
2. Pogoji za uporabo nepremičnin
Nepremičnine se oddajo v brezplačen
najem za dobo 50 let. S predpogodbo se
bo investitor zavezal, da bo izvedel investicijska vlaganja najmanj v višini 1.300 mio
SIT. Najemnina se ne bo obračunavala in ne
bo plačevala, dokler bo investitor uporabljal
nepremičnine v skladu s pogodbo. Po zaključku investicij v oživitev zdravilišča, najkasneje 36 mesecev po podpisu pogodbe,
bosta Republika Slovenija in investitor ugo-
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od priznanih družb, ki pripravljajo bonitetna
poročila, če gre za tujo družbo (v originalu
in prevod v slovenski jezik) (od 0 do 5 točk),
– dokazilo o plačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 15 mio SIT na žiro račun
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. 50102-603-54747
ali predložena bančna garancija prvovrstne
banke v istem znesku,
– izjavo ponudnika na originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, da se strinja z
vsebino predpogodbe, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe ponudnika.
7. Prijava in razpisni rok
Ponudniki morajo svoje ponudbe poslati
priporočeno po pošti ali predati direktno na
Agencijo za prestrukturiranje in privatizacijo
v zaprti ovojnici do 11. 4. 2000 do 12. ure
na naslov: Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana z oznako: “Za razpis – najem zdravilišča
Rimske Toplice”.
8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 4.
2000 ob 13. uri v prostorih Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.

gionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob
Savi; Garancijski sklad za Zasavje (v nadaljevanju: RCR GS) v sodelovanju z banko:
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove ljubljanske banke

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
tovila idealna deleža na nepremičninah, ki
obsegajo gradbene objekte in funkcionalno
zemljišče. Parkovne površine bodo dane izključno v brezplačen najem in bodo izvzete
iz premoženja, na katerem se bosta določila idealna deleža investitorja in Republike
Slovenije na nepremičninah. V obdobju najema ali na koncu obdobja najema nepremičnin, Republika Slovenija lahko svoj delež na nepremičninah proda. Investitor ima
v obdobju najema nepremičnin odkupno in
predkupno pravico tako določenega idealnega deleža Republike Slovenije na nepremičninah.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– opis nepremičnin, zemljiškoknjižne izpiske, mapno kopijo in druge dokumente,
pomembne za oceno funkcionalnosti premoženja,
– vsebino predpogodbe,
– originalno oštevilčeno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji v predpogodbi,
– izjavo občine o sodelovanju in ugodnostih, ki jih bo nudila investitorju.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsem zainteresiranim ponudnikom v tajništvu Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana po
objavi tega razpisa
4. Dodatne informacije
Dodatne informacije in dogovor o eventualnem ogledu premoženja bo izvajala
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, telefon in kontaktna oseba: Tanja
Pajer, tel.: 13 16 219.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
Najboljši ponudnik bo izbran na podlagi
naslednjih treh meril:
– višina predvidenega denarnega vložka, pri čemer vsakih 100 mio SIT nad najnižjo ponudbo prinaša 3 točke;
– ocena razvojnega načrta, ki ga bo
predložil ponudnik in ga bo ocenila komisija
za izbor najboljšega ponudnika ter točkovala v razponu od 0 do 10 točk;
– poslovne in strokovne reference ponudnika, ki jih bo ocenila komisija ter točkovala v razponu od 0 do 10 točk.
6. Obvezna vsebina ponudbe:
– firma in ime ponudnika z registracijo
podjetja ter izpisom iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni,
– razvojni načrt, ki vsebuje:
· načrt glede nadaljnjih investicij in terminski plan od začetka dejavnosti ter načrt
glede predvidenih kapacitet in izkoriščenosti zmogljivosti kapacitet (od 0 do 3 točke),
· predvideno število zaposlenih ter struktura zaposlenih in načrt pridobivanja kadrov
ustreznih za opravljanje zdraviliško-turistične dejavnosti (od 0 do 2 točki),
· načrt povezanosti in vključevanja z lokalnim okoljem (od 0 do 2 točki),
· način financiranja vložka investitorja in
načrt za eventualno 100% lastništvo (od 0
do 3 točke),
– poslovne in strokovne reference, ki
morajo vsebovati tudi:
· seznam strokovnih kadrov pri ponudniku, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta z
njihovimi osebnimi referencami (od 0 do 5
točk),
· poslovne reference in obrazec BON 3
ponudnika oziroma bonitetno poročilo ene

9. Obveščanje o izboru
Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 7 dni od izdaje sklepa o izbiri
ponudnika.
Izbranemu ponudniku bo varščina oziroma predložena bančna garancija vrnjena v
skladu z določili predpogodbe iz razpisne
dokumentacije. Neizbranim ponudnikom bo
varščina oziroma predložena bančna garancija vrnjena najkasneje v 15. dneh od izbire
najboljšega ponudnika.
10. Podpis predpogodbe
Izbrani ponudnik bo sklenil predpogodbo z Republiko Slovenijo. Predpogodba ga,
med drugimi določili, obvezuje, da v roku
do 6 mesecev izdela investicijski program
na podlagi razvojnega načrta in ga predloži
programskemu svetu Zdravilišča Rimske Toplice, da zagotovi garancijo za izvedbo investicij po razvojnem načrtu v višini 100 mio
SIT ter podpiše pogodbo. S podpisom pogodbe prevzame premoženje v posest. Investitor bo investicijska dela opravil najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe. Po poteku roka za izvedbo investicijskih del po investicijskem programu
oziroma po zaključku teh investicijskih del,
se ugotovi idealni delež investitorja na nepremičninah v skladu z določili predpogodbe. Investitor ima kadarkoli do poteka razmerja po pogodbi možnost odkupa dela ali
celote nepremičnin v lasti Republike Slovenije s predkupno pravico. Kolikor investitor
v trajanju pogodbenega razmerja ne bo izkoristil prednostne pravice do odkupa, ima
po preteku 50 let prednostno pravico do
najema oziroma odkupa deleža Republike
Slovenije.
Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo
Ob-20878
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijskega sklada za Zasavje, Pravil o delovanju
Garancijskega sklada za Zasavje ter sklepa
nadzornega sveta Regionalnega centra za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi objavlja Re-

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
140,000.000 SIT, za katere bo RCR GS
dodeljeval garancije v višini 50% skupne
vrednosti kreditov, kar znaša 70,000.000
SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.
– Obrestna mera za kredite znaša
· od 1 do 3 let: 3,8% + TOM,
· od 4 do 7 let: 4,3% + TOM.
– Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leta do največ 7 let.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit banki z
garancijo RCR GS v višini 50%, preostalih
50% pa v skladu s pogoji bank.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR GS z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje tri pogoje:
– so člani Garancijskega sklada za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj,
d.o.o., Zagorje (podpisana vloga za včlanitev ter plačilo pristopnine),
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
Občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče ter
Zagorje ob Savi.
V skladu s Pravili delovanja Garancijskega sklada za Zasavje, članstvo v skladu ne
predstavlja avtomatične obveznosti RCR GS
pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
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– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
· razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na, novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
· ekološko naravnani (varčevanje z energijo, varovanje okolja),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo
v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b.
– Podjetniški center, Jerebova 14, Litija.
– Podjetniški center Radeče, Trg 1, Radeče.
– Center za razvoj podjetništva, Gabrsko 12, Trbovlje.
– Občina Hrastnik; Sklad za pospeševanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 3.000 SIT in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR, v nasprotnem primeru vloga ne bo
obravnavana.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. RCR
GS bo javno objavil datum porabe sredstev.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR GS in bank enkrat mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR GS bo pisno seznanil prosilca z
odločitvijo pristojnih organov v petnajstih
dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel.
št. 68-333) oziroma na vseh mestih, naštetih v točki 6. tega razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijski sklad za Zasavje
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Ob-21037
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijski sklad (v nadaljevanju: GS) v sodelovanju z Banko Zasavje,
d.d., Trbovlje Bančna skupina Nove ljubljanske banke objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v Občini Zagorje
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
400,000.000 SIT, za katere bo GS dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 200,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
A. Krediti za razvoj gospodarstva v Občini Zagorje
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.
– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.
– Obrestna mera za kredite znaša:
· od 1 do 3 let: 3,8% + TOM,
· od 4 do 10 let: 4,5% + TOM,
· od 11 do 15 let: 5,0% + TOM.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo sklada in v skladu s pogoji banke.
– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost odvijala v Občini Zagorje.
– Za kredite višje od 10,000.000 SIT
bo poleg predpisane vloge za kredit in garancijo potrebno predložiti investicijski načrt, za kredite nižje od 10,000.000 SIT bo
predpisana le vloga za kredit in garancijo.
B. Krediti za razvoj gospodarstva v Občini Zagorje s prezaposlitvijo delavcev RZVZ
ali Zavoda za zaposlovanje
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.
– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.
– Obrestna mera za kredite znaša:
· od 1 do 3 let: 3,6% + TOM,
· od 4 do 10 let: 4% + TOM,
· od 11 do 15 let: 4,5% + TOM.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo sklada in v skladu s pogoji banke.
– Ko investitor prezaposli delavca RZVZ
in dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca,
da je zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija v višini 868.000
tolarjev oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. Kreditojemalec mora
pred podpisom pogodbe o premiji izročiti
poleg M1/M2 obrazca tudi izjavo, da v zad-

njih dveh letih ni imel trajno presežnih delavcev ter izjavo o številu zaposlenih. V primeru, da ni mogoče prezaposliti delavca
RZVZ zaradi kvalifikacijske neustreznosti teh
delavcev, in kreditojemalec zaposli brezposelno osebo, ki je na čakalni listi na Republiškem zavodu za zaposlovanje, se kreditojemalcu prizna premija v višini 434.000 tolarjev oziroma v večkratniku glede na število
prezaposlitev. Realizacija zaposlitve za nedoločen čas se dokaže z M1/M2 obrazcem. Skupna višina vseh premij, ki jih lahko
uveljavlja prejemnik kredita, ne sme preseči
10% vrednosti prejetega kredita.
– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost odvijala v Občini Zagorje.
– Za kredite višje od 10,000.000 SIT
bo poleg predpisane vloge za kredit in garancijo potrebno predložiti investicijski načrt, za kredite nižje od 10,000.000 SIT bo
predpisana le vloga za kredit in garancijo.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo GS
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
– imajo sedež dejavnosti oziroma poslovno enoto na območju Občine Zagorje ob
Savi.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta,
– prezaposlitev rudniških delavcev.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
· razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
· ekološko naravnani (varčevanje z energijo, varovanje okolja),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo
v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes,
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čenega 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 800,000.000 SIT iz
postavke 7023 in 107,000.000 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.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij, dotacij
ali drugih transferov: vloge morajo biti predložene do 8. maja 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: prvo odpiranje vlog bo 3. marca 2000
za vloge prispele do 2. marca 2000 do
12. ure; drugo odpiranje vlog bo 4. aprila
2000 za vloge prispele do 3. aprila 2000
do 12. ure; tretje odpiranje vlog bo 9. maja 2000 za vloge prispele do 8. maja 2000
do 12. ure. 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 (Meri Lorenčič ali 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-20848
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– prezaposlili več delavcev RZVZ ali zavoda.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage
35b.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Cesta zmage 35b.
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 10.000 SIT in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. GS bo
javno objavil datum porabe sredstev.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi GS in banke enkrat
mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
GS bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR oziroma tel. št. 68-333.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Št. 2/00
Ob-20682
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 izpopolnjevanja
in usposabljanja ter izvajalcev teh
programov za obdobje 2000 -2002
1. Uporabnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.
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 izpopolnjevanja in usposabljanja ter izvajalcev teh programov, v katere bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vključeval brezposelne osebe in
udeležence javnih del.
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 dolo-

Vrba 2000
Javni, anonimni, anketni,
enostopenjski natečaj
za pridobitev idej programske in
prostorske ureditve okolice Prešernove
hiše v Vrbi
1. Razpisovalec natečaja: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, tel.
064/801-459, faks 064 801-458, skrbnik
natečaja je Bernarda Resman.
2. Namen natečaja: s tem natečajem želi Občina Žirovnica pridobiti izvirne ideje programske in prostorske ureditve prireditvenega prostora s spomenikom ob Prešernovi rojstni hiši ter idejne zasnove ureditve
tranzitnega in mirujočega prometa v Vrbi. Z
natečajem pridobljene ideje bodo predstavljale sestavni del strokovnih podlag za
prostorsko izvedbeno dokumentacijo za ureditev naselja Vrba.
3. Obseg natečaja: obvezna vsebina natečajnega elaborata:
– urbanistična ureditev v merilu 1: 2500
– situacija v merilu 1 : 1000
– prireditveni prostor v merilu 1 : 200
– tekstualna obrazložitev idejnih zasnov.
4. Udeležba: na natečaju lahko sodelujejo prostorski strokovnjaki, likovniki, umetniki oziroma vsi, ki se ukvarjajo z oblikovanjem prostora ali krajine.
Pri ocenjevanju natečajnih rešitev se bo
upoštevala tudi realnost ideje.
5. Trajanje natečaja: natečaj se začne s
to objavo in obvestilom o razpisu v javnih
občilih, rok za predajo natečajnih elaboratov je v torek, dne 14. marca 2000 do 12.
ure, natečajniki naj do tega roka oddajo
svoje elaborate na naslov razpisovalca, za
poslane elaborate velja poštni žig.
6. Natečajne podloge: interesenti lahko
dvignejo natečajne podloge na naslovu razpisovalca ali na željo tudi po pošti, natečajne
podloge dobijo vsi interesenti brezplačno.
7. Odkupi: razpisovalec natečaja je
predvidel tri odkupe najustreznejših idejnih
rešitev. Neto zneski po 250.000 SIT bodo
izbranim avtorjem izplačani najkasneje 45
dni po zaključku natečaja.
Razpisovalec si na predlog natečajne komisije pridržuje pravico drugačne podelitve
odkupnega finančnega fonda, tudi možnost,
da v primeru neustreznosti prispelih predlogov odkupov ne podeli in s tem dopusti
možnost ponovitve razpisa ali direktnega naročila.
8. Natečajna komisija: natečajna komisija, ki jo imenuje župan občine Žirovnica, bo
svoje delo opravila najkasneje do 31. marca 2000. Dodatne informacije glede natečaja lahko dobite pri skrbnici natečaja.
Izid natečaja bo objavljen v Uradnem listu RS in javnih občilih na enak način kot
razpis.
Z objavo izida natečaja bo objavljen tudi
datum in kraj razstave vseh prispelih elaboratov.
Občina Žirovnica
Št. 002-03-42
Ob-20683
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Gorišnica objavlja
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javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2000, ki jih
bo v letu 2000 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
športne dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
Šport otrok in mladine:
– tekmovanja šolskih športnih društev.
Šport v društvih:
– šport mladih – selektivni šport (šport
za dosežke),
– športnorekreativna dejavnost odraslih
– množične prireditve,
– tekmovalni šport,
– vrhunski šport.
Šolanje in izpopolnjevanje kadrov.
3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri sofinanciranja.
5. Prijave je potrebno poslati najkasneje
štirinajst dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, s pripisom – za programe
športa.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom za vrednotenje
športnih programov v Občini Gorišnica.
7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa.
Občina Gorišnica
Ob-20561
Mestna občina Koper na podlagi 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 70/97 in 74/98) in
sklepa Občinskega sveta mestne občine
Koper z dne 1. 4. 1999 objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnine s parcel. št. 1399/1,
1430/6 in 1398/9 k.o. Koper
(Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper)
1. Predmet javnega razpisa je nepremičnina s parcel. št. 1399/1, 1430/6 in 1393/9
k.o. Koper, v skupni izmeri 10.788 m2, in
sicer:
– stavbišče v izmeri 3.054 m2,
– funkcionalni objekt v izmeri 60 m2,
– dvorišče v izmeri 4.243 m2,
– zelenica v izmeri 1.184 m2,
– parkirišče v izmeri 1.893 m2,
– cesta v izmeri 354 m2.
Na zemljišču, ki je predmet prodaje, stoji objekt, ki je v funkciji Osnovna šola Pinka
Tomažiča Koper. Objekt je etažnosti P+1 in
delno P, skupna koristna površina objekta
je 3.402,14 m2.
2. Izklicna vrednost nepremičnine znaša
na dan 1. 11. 1998 1.123,237.471 SIT in
je ugotovljena s cenitvijo sodnega izvedenca gradbene stroke.
V ceni je zajeta vrednost stavbnega zemljišča, tržna ugodnost lokacije, gradbena
vrednost objekta, vrednost zunanje ureditve
in komunalni prispevek za 3.347,19 m2 ko-
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ristne površine objekta. Cena se do dne
plačila revalorizira skladno z indeksi podražitev v gradbeništvu – povprečni indeks za
stanovanjsko gradnjo.
3. Območje, na katerem leži nepremičnina, se ureja z odlokom o zazidalnem načrtu večnamenska dvorana (Uradne objave,
št. 5/92 in 13/99) in je namenjeno za poslovne, trgovske, turistične, izobraževalne
in stanovanjske funkcije. Objekt se lahko
dogradi ali zgradi nadomestni objekt.
4. Nepremičnina je zasedena in se uporablja za potrebe osnovne šole.
Predvideni rok za izpraznitev nepremičnine in izročitev kupcu je 3 leta od sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
Izpraznitev objekta je odvisna od izgradnje nadomestnega objekta osnovne šole, ki
se bo pričela predvidoma v letu 2001. Dinamika gradnje novega objekta bo odvisna
od dinamike plačila kupnine za obravnavano nepremičnino.
5. Pri izbiri najugodnejšega kupca nepremičnine bodo imeli prednost ponudniki:
– ki bodo ponudili višjo ceno,
– ki bodo ponudili boljšo dinamiko plačila,
– ki bodo ponudili večji del kupnine pred
izročitvijo objekta,
– ki bodo ponudili zamenjavo za gradnjo
novega objekta osnovne šole nad Dolinsko
cesto v Kopru z doplačilom razlike,
– ki bodo ponudili kvalitetnejši program
v novem objektu,
– ki bodo ponudili druge ugodnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli predvsem
ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno, boljšo dinamiko plačila, in sicer pretežni del kupnine pred izročitvijo objekta ali zamenjavo za
gradnjo novega objekta z doplačilom razlike.
6. Ponudniki – interesenti za nakup nepremičnine – svoje pisne ponudbe oddajo v
zaprti ovojnici do 13. marca 2000 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za nakup objekta Osnovne šole Pinka Tomažiča v Kopru”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
7. Ponudniki naj ponudbi priložijo:
– firmo ali ime ponudnika,
– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra),
– potrdilo o državljanstvu (samo za fizične osebe),
– ponudbeno ceno,
– dinamiko plačila,
– način zavarovanja plačila,
– program dejavnosti z roki pričetka in
predvidenega zaključka posameznih aktivnosti (pridobivanja dovoljenj za gradnjo,
gradnja, pričetek obratovanja ipd.),
– morebitne dodatne ugodnosti.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa na izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od zaključka zbiranja
ponudb.
9. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Mestni občini Koper –
Urad za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Magda Serdinšek, tel. 446-236.
10. Razpis ne zavezuje Mestne občine
Koper k izbiri najugodnejšega kupca in sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Mestna občina Koper

Ob-20742
Na podlagi 18. člena odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe
z zemeljskim plinom v Občini Rogatec (Ur.
l. RS, št. 109/99 in 1/00), Občina Rogatec objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe oskrbe z
zemeljskim plinom
1. Koncedent je Občina Rogatec, Ceste
11, Rogatec.
2. Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe oskrba z zemeljskim
plinom v Občini Rogatec, ki zajema upravljanje omrežja in distribucijo zemeljskega plina za potrebe gospodinjstev, široke potrošnje, industrijsko in neindustrijsko rabo ter
dograditev manjkajočega omrežja.
3. Koncesijsko razmerje se sklepa za dobo 30 let.
4. Koncesionarju se podeli monopol za
distribucijo zemeljskega plina iz omrežja na
območju Občine Rogatec pod pogoji, določenimi v 8. členu odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Rogatec.
5. Koncedent bo koncesionarju podelil
javno pooblastilo:
– za uporabo in upravljanje zgrajenega
omrežja za disribucijo plina za čas trajanja
koncesijske pogodbe,
– za prodajo plina na območju Občine
Rogatec,
– za dodatno izgradnjo omrežja za distribucijo plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovod, različne naprave in instalacije,
potrebne za distribucijo plina.
6. Koncesionar plačuje koncedentu za
izvajanje koncesije dajatev dogovorjeno s
koncesijsko pogodbo.
7. Koncesionar mora pred podpisom pogodbe odkupiti od Občine Rogatec lokacijski načrt in idejni projekt za nizkotlačni plinovod Vičja vas Rogatec, za ceno 2 mio SIT.
8. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti ter da imajo potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo program izvajanja distribucije plina za čas trajanja koncesije,
– da predložijo reference o dosedanjem
delu in podatke o kadrovski zasedbi,
– da predložijo garancijo za pravočasno
in kvalitetno izvajanje sprejetih nalog,
– da imajo zagotovljena potrebna sredstva za dograditev omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem,
– da si zagotovijo soglasje dobavitelja
zemeljskega plina.
9. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 8.
točke tega razpisa in iz razpisne dokumentacije,
– podatke o ponudniku,
– predlog cene za opravljanje storitev
oziroma izvajanje koncesije; dokončno ceno bo na podlagi utemeljenega predloga
koncesionarja določil Občinski svet občine
Rogatec,
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Ponudbe pošljite na naslov Kobilarne Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, do 29. februarja 2000.
Vse informacije lahko dobite na upravi
Kobilarne Lipica, tel. 067/391-580.
Kobilarna Lipica

čeva 51, dne 23. 12. 1999 sprejel skupščinski
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– dokazila o finančni boniteti,
– dokazila o zagotovitvi sredstev za izgradnjo dokončanja plinskega omrežja,
– terminski plan izgradnje plinskega
omrežja,
– oceno vrednosti omrežja,
– distribucijsko maržo po posameznih
kategorijah porabnikov,
– ceno hišnega priključka.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– rok za začetek opravljanja koncesije in
potrebnih dograditev,
– prodajna cena in distribucijska marža
po kategoriji porabe plina,
– cena za priključitev na omrežje,
– ponujena jamstva,
– reference za izgradnjo, upravljanje in
vzdrževanje plinovodnega omrežja,
– višina koncesijske dajatve, ki jo bo plačeval koncedent,
– druge ponujene ugodnosti.
11. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije so ponudnikom na voljo na Občini Rogatec, Ceste 11, Rogatec, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, tel.
063/827-127.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 30.000 SIT. Način plačila: gotovinsko ali
virmansko na ŽR št. 50730-630-10222.
12. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, s pripisom: “Ne odpiraj –
razpis za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe, oskrba z zemeljskim plinom”.
13. Pri izbiri bodo upoštevane le pravilno izpolnjene in popolne ponudbe, ki bodo
na naslov koncedenta prispele do vključno
30. dne po objavi tega razpisa.
14. Javni razpis uspe, če do roka določenega v razpisu, ponudbo vloži najmanj en
ponudnik. Po vsebinski ocenitvi mora ostati
najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa.
15. Javno odpiranje ponudb bo posebna komisija opravila naslednji delovni dan
po poteku razpisa ob 15. uri. Odpiranje
ponudb bo potekalo v sejni sobi Občine
Rogatec, Ceste 11, Rogatec.
16. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.
17. Izbranemu koncesionarju bo izdana odločba o podelitvi koncesije, župan
občine pa bo v roku 90 dni po pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije
sklenil s koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
Občina Rogatec,
Komisija za izvedbo javnega razpisa
in izbiro koncesionarja
Ob-20673
Na podlagi zakona o Kobilarni Lipica (Ur.
l. RS, št. 29/96) Svet Kobilarne Lipica objavlja
poizvedovalni razpis
Za oddajo dela hotela Maestoso v Lipici
v najem, in sicer:
– spalni del (59 + 8 sob),
– restavracija v pritličju s kuhinjo,
– bazen s savno.

Objave
delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-20558
Na podlagi 64. člena zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97) objavljamo, da so
spodaj navedene osebe pridobile več kot
5% vseh delnic družbe Alpdom, d.d., Radovljica, ki zagotavljajo glasovalno pravico:
Jože Kapus – 21,7% delnic, Danica Klinar
– 6,3% delnic, Marinka Šlibar Vende – 5,5%
delnic.
Alpdom, d.d., Radovljica
uprava družbe
Št. 92/2000
Ob-20717
Delo-Tiskarna družba za grafično dejavnost, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, skladno s
četrtim odstavkom 465. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99)
objavlja, da je pridobila 173.663 delnic
družbe Tiskarna Jože Moškrič, d.d., v nominalnem znesku 173,663.000 SIT, kar
predstavlja večinski, in sicer 50,00014%
delež, v osnovnem kapitalu družbe.
Delo-Tiskarna, d.d.,
uprava
Stanislav Hrast, graf. inž. l. r.
Št. 92/2000
Ob-20718
Delo-Tiskarna družba za grafično dejavnost, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, skladno s
četrtim odstavkom 465. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99) objavlja, da je pridobila 43.104 delnic družbe
Tiskarna družba za grafično dejavnost, d.d.,
Velenje, v nominalnem znesku 43,104.000
SIT, kar predstavlja večinski, in sicer 52,63%
delež v osnovnem kapitalu družbe.
Delo-Tiskarna, d.d.,
uprava
Stanislav Hrast, graf. inž.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-20633
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, obveščamo vse upnike,
da je edini družbenik družbe Interpapir, Trgovinska družba, d.o.o., Ljubljana, Brnči-

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 novem 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
direktor družbe
Edita Trebušak
Ob-20634
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, obveščamo vse upnike,
da je skupščina družbe Vitalex, podjetje za
trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Kogovškova 6, na svojem zasedanju dne 10. 11. 1999 med drugim sprejela tudi
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe v višini
74,457.215 SIT se je zmanjšal za
72,357.215 SIT, tako da znaša po novem
2,100.000 SIT.
Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obvestijo družbo Vitalex, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana,
na naslovu Kogovškova 6, 1000 Ljubljana
o morebitnem nasprotovanju sprejetemu
sklepu.
Vitalex, d.o.o., Ljubljana
direktor družbe
Andrej Vrhunc
Ob-20873
Na podlagi 454. člena ZGD objavljamo
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe TSN, d.o.o., iz Maribora, Šentiljska 49, ki ga je dne 30. 12. 1999 sprejel
edini družbenik družbe.
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz obstoječih 680,081.317 SIT na 480,081.317
SIT.
Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TSN, d.o.o., Maribor
Ob-20874
Na podlagi 454. člena ZGD objavljamo
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe Elko Elektrokovina, proizvodnja
elektromotorjev, črpalk in livarna Maribor,
d.o.o., iz Maribora, Tržaška 23, ki ga je dne
31. 12. 1999 sprejel edini družbenik družbe.
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz obstoječih 935,490.000 SIT na 5,490.000 SIT.
Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Elko Maribor, d.o.o., Maribor
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-21071
Lepenka, podjetje za proizvodnjo in
predelavo papirjev in lepenke, d.d., Tržič, Slap št. 8, objavlja popravek predloga
sklepa za skupščino delniške družbe, sklicano za dne 21. 2. 2000.
Predlog sklepa za točko 3/b dnevnega
reda se pravilno glasi: ugotovi se, da je bilo
do poteka roka (2. 12. 1999) vpisanih in
vplačanih 233.970 delnic v vrednosti
467,940.000 SIT, tako da se osnovni kapital družbe po sklepu skupščine z dne 19.
11. 1999 poveča za vpisani in vplačani znesek delnic v višini 467,940.000 SIT in znaša
467,940.000 SIT ter je razdeljen na
233.970 navadnih, imenskih in prosto prenosljivih delnic z nominirano vrednostjo po
2.000 SIT.
Lepenka, d.d., Tržič
Popravek
Ob-21144
V objavi sklica 3. seje skupščine Gostinskega podjetja Ljubljana, d.d., Streliška 12,
Ljubljana, se dan sklica popravi, tako da se
pravilno glasi: Seja se bo vršila v ponedeljek dne 6. 3. 2000.
Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d.,
Ljubljana
Ob-20743
Na podlagi 30. člena statuta Probanke
d.d. upravni odbor banke sklicuje
11. zbor
Probanke d.d.
v torek 14. marca 2000 ob 13. uri v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.
Za zbor je predlagan naslednji dnevni
red:
1. Otvoritev zbora banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1. Zbor banke imenuje tričlansko delovno predsedstvo, predsednika zbora in
dva člana predsedstva, imenuje dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja
za sestavo notarskega zapisnika.
2. Uskladitev osnovnega kapitala in
uskladitev delnic ter sprejem sprememb in
dopolnitev statuta in zamenjava delnic.
Predlogi sklepov:
2.1. Uskladi se znesek osnovnega kapitala Probanke d.d., ki je kot osnovna glavnica banke - ustanoviteljski sklad v višini 15
mio DEM v tolarski protivrednosti
135,000.000 SIT po srednjem tečaju Narodne banke Jugoslavije ob prvi vključitvi
delnic v okvir celotnega kapitala vpisan v
sodni register, tako da znaša preračunan iz
DEM v SIT na dan 7. 1. 2000
1.200,000.000 SIT, preostali znesek v višini 314,823.000 SIT pa zaradi zaokrožitve
nominalnega zneska delnic ostane v vplačanem presežku kapitala banke.
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2.2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta ter se potrdi čistopis statuta.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta v obliki prečiščenega besedila je dostopno na sedežu družbe v Mariboru, Gosposka ul. 23, v tajništvu banke,
od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure,
od dneva objave sklica zbora banke.
2.3. Zaradi dokončnega preračuna kapitala v SIT na dan 7. 1. 2000 in uskladitve
osnovnega kapitala ter sprememb in dopolnitev statuta se spremeni število in nominalni znesek ter razred delnic, tako da ima
družba:
– 800.000 navadnih delnic na ime razreda A z nominalnim zneskom 1.000 SIT
– 400.000 prednostnih delnic brez glasovalne pravice na ime razreda B z nominalnim zneskom 1.000 SIT.
Vse obstoječe delnice družbe se osmi
dan po vpisu sprememb in dopolnitev statuta v sodni register in vpisa uskladitve kapitala, zamenjajo z novimi delnicami, ki se izdajo v dematerializirani obliki, in sicer:
– ena navadna delnica na ime z nominalnim zneskom 500 DEM se zamenja za 40
navadnih delnic na ime razreda A z nominalnim zneskom 1.000 SIT ter
– ena navadna delnica na prinosnika z
nominalnim zneskom 100 DEM se zamenja
za 3 navadne delnice na ime razreda A z
nominalnim zneskom 1.000 SIT ter 5 prednostnih delnic brez glasovalne pravice na
ime razreda B z nominalnim zneskom 1.000
SIT.
Za zamenjavo delnic z obstoječimi delnicami je pooblaščena uprava.
3. Razrešitev članov upravnega odbora
in nadzornega odbora.
Predlog sklepa:
3.1. Zaradi sprememb in dopolnitev statuta in uskladitve organov banke se z 14. 3.
2000 razrešijo vsi člani upravnega odbora:
– Ada de Costa Petan,
– prof.dr. Drago Filipič,
– dr. Roman Glaser,
– Peter Grujič,
– Stanislav Kramberger,
– Stanko Kurež,
– Franc Balanč,
– Stanislav Špindler,
– Nevenka Šubelj;
in člani nadzornega odbora:
– prof.dr. Samo Bobek,
– Vinko Borec,
– Dora Chrysanthakis,
– Andrej Redjko,
– Jože Smole.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta in
določitev sejnine.
Predlog sklepa:
4.1. Zbor banke izvoli naslednje člane
nadzornega sveta družbe za mandatno dobo 4 let in s pričetkom mandata kot je dan
izvolitve:
– Ada de Costa Petan,
– Franc Balanč,
– dr. Roman Glaser,
– prof.dr. Drago Filipič,
– Stanislav Kramberger,
– Peter Grujič,
– Stanislav Špindler.
4.2. Zbor banke določi sejnino članom
nadzornega sveta in sicer ta znaša 50.000

SIT, za predsednika nadzornega sveta pa
75.000 SIT.
5. Ugotovitev zastopanosti neto dolžnikov banke v nadzornem svetu banke.
Predlog sklepa:
5.1. Zbor banke ugotavlja, da med člani
nadzornega sveta ni predstavnikov neto
dolžnikov banke.
Imetnikom navadnih delnic na ime bo
poslano gradivo po pošti najmanj 15 dni
pred sejo zbora, za ostale delničarje pa bo
gradivo na razpolago na sedežu Probanke
d.d., Gosposka ul. 23, Maribor, v oddelku
za poslovanje z vrednostnimi papirji oziroma na sedežih pooblaščenih udeleženk trga kapitala (borzne hiše).
Zbora banke se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic na ime in imetniki navadnih
delnic na prinosnika, ki so vpisani v KDD Klirinško depotni družbi d.d., najmanj 5 delovnih dni pred sejo zbora banke, to je na
dan 7. 3. 2000.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi oziroma registraciji izkažejo z
osebnim dokumentom in veljavnim pisnim
pooblastilom. Zastopnik pravne osebe (enako njegov pooblaščenec) se mora izkazati
še z izpisom iz sodnega registra o registraciji zastopnika.
Pravico do glasovanja na zboru banke
imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki se veljavno prijavijo oziroma
registrirajo.
Registracija udeležencev zbora bo od
12. do 13. ure.
Prosimo, upoštevajte termin registracije,
da bi se izognili gneči in zamudi s pričetkom
zbora.
Če zbor banke ne bo sklepčen, bo ponovno zasedanje istega dne na istem kraju ob 14.
uri. Zbor banke bo takrat veljavno odločal ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Probanka, d.d., Maribor
predsednik upravnega odbora
Peter Grujič
Ob-20780
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta družbe Delo časopisno in založniško podjetje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem
skupščino družbe
Delo, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 13. 3. 2000 ob 14.
uri v veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se odvetnik Stojan Zdolšek za predsednika skupščine ter
Vesna Čamernik in Igor Grošelj za preštevalca glasov.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo:
– Milan Gerič,
– Franc Milošič,
– Tone Turnšek,
– Boris Zakrajšek.
Skupščine se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo delničarji, v korist katerih bodo na dan 6. 3. 2000 delnice delniške družbe Delo, d.d., vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se v vodi v centralnem regi-
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strstva za kulturo RS, Ministrstva za šolstvo
in šport RS ter Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve RS.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja
je Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.
Izdajatelj: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.
Izdajatelja zastopa: Anita Albreht, generalna sekretarka ZPMS.

naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
V ostalem tekstu objava ostaja nespremenjena.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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stru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi in ki bodo družbi pravočasno
prijavili udeležbo na skupščini na naslov Delo, d.d., Pravna služba, Dunajska 5, Ljubljana. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najkasneje do petka, 10. marca 2000,
do 12. ure.
Pooblastilo mora biti družbi predloženo
v pisni obliki in mora vsebovati ime, priimek
in naslov oziroma sedež pooblastitelja ter
ime, priimek in naslov oziroma sedež pooblaščenca.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v poslovnem sekretariatu vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnovnega kapitala bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 16. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delo, d.d., Ljubljana

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Št. 41
Ob-20677
Ime javnega glasila: Jana, lady, Jana
Anja, Stop, Moj Mikro, Smrklja, Lady
Cartland, Kih, Modna Jana, Jana Ambient, Lord.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in SDC Komunikacije, d.o.o., Novakova 5, 1000 Ljubljana.
Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine
Guzej, Ludvik Škoberne, Jelka Sežun.
Ob-20678
Ime glasila: Naš čas, d.o.o., ulica Františka Foita 10, Velenje.
Viri financiranja za izdajanje tednika Naš
čas so naročnina, kolportažna prodaja časopisa, objavljanje oglasov in drugih propagandnih sporočil. Objavljanje oglasov in drugih propagandnih sporočil je tudi vir financiranja za delovanje radia Velenje. Podjetje
sredstva pridobiva še z računalniškim oblikovanjem in založništvom.
Več kot 10 odstotkov kapitala družbe, in
sicer: 15,52 odstotka, kar je 291 od skupno 1875 glasov ima Boris Zakošek, Šalek
6, Velenje.
Skladno z 10. členom družbe in s sklepom 10. skupščine družbe opravlja poslovodske posle družbe Naš čas, d.o.o., direktor Boris Zakošek.
Ob-20715
Ime javnega glasila: Otrok in družina.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja
(oglaševanje in naročnina) ter dotacije Mini-

Razne objave

Ob-20559
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi sklepa stečajnega senata z dne 24. 1. 2000,
opr. št. St 9/96, v stečajnem postopku nad
dolžnikom EME Engineering, storitveno, proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o. – v stečaju, Dolane 33a, Cirkulane, objavlja

Popravek

prodajo
z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je pravnomočno ugotovljena terjatev do dolžnika – fizične osebe
Emila Mlakarja, Ribniška 12, Maribor, ki na
dan 30. 11. 1999 znaša 11,465.214 SIT,
po najnižji prodajni ceni 5,732.607 SIT.
Terjatev se zaradi teka zakonitih zamudnih obresti tekoče povečuje.
Interesenti morajo ponudbe poslati v 15
dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče
na Ptuju, z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za EME Engineering, d.o.o. – v stečaju”.
Ponudniki morajo v tem roku plačati varščino v višini 10% od najnižje prodajne cene
na račun stečajnega dolžnika, št.
52400-690-42258.
Potrjen izvod naloga priložijo ponudbi.
Varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena najkasneje v osmih dneh po odpiranju
ponudb.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v osmih dneh po končanem zbiranju ponudb. Izbrani ponudniki morajo plačati kupnino v 60 dneh od prejema obvestila o izbiri. Prevzem in prenos terjatve bo mogoč
takoj po plačilu celotne kupnine.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 062/228-12-10.
EME Engineering, d.o.o. – v stečaju

Št. 466-29/99
Ob-20796
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, objavlja

Ob-20720
Na podlagi 52. člena zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in 6. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) ter
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 22. 4.
1999, RS Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ljubljana, Župančičeva ul. 6, objavlja

Popravek
Ob-19864
Na podlagi 10. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičinin v lasti Republike Slovenije in posebnega načrta prodaje in zamenjave državnega premoženja – nepremičnin, ki ga
je Vlada Republike Slovenije določila s sklepom dne 23. septembra 1999, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, objavlja
popravek teksta
pri javni dražbi za odprodajo rabljenih
osebnih vozil
Pri javni dražbi za odprodajo rabljenih
osebnih vozil, ki je bil dne 4. 2. 2000 objavljen v Uradnem listu RS, št. 9–10, stran
626 do 630 se popravi 8. točka objave, ki
se pravilno glasi:
8. Datum in čas javne dražbe je 28.
2. 2000 ob 9. uri v sejni sobi na naslovu Langusova 4, v Ljubljani.
V ostalem tekstu objava ostaja nespremenjena.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb

spremembo roka
za oddajo in odpiranje ponudb na javni
dražbi
Pri javni dražbi za odprodajo stavbe na
Šubičevi 10 v Ljubljani, ki je bila dne 28. 1.
2000 objavljena v Uradnem listu RS, št.
6-7, stran 496, se spremeni rok za oddajo
in odpiranje ponudb:
Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 13. 3. 2000 do 13. ure, na naslov:
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 14. uri, v sejni sobi, na

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: nepremičnine v Sv.
Juriju in to parc. št. 647/1 v naravi, poslovna stavba v izmeri 507 m2 in dvorišče v
izmeri 3461 m2, vse k.o. Jamna.
2. Izklicna cena: za navedene nepremičnine v tč. 1 je skupno 10,100.000 SIT.
3. Javna dražba bo izvršena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva ul.
6, do 29. 2. 2000 do 12. ure z oznako
“Ponudba za nakup nepremičnin v Sv. Juriju - Ne odpiraj“.
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4. Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne
1. 3. 2000 s pričetkom ob 11. uri v prostorih odvetniške pisarne Peter Peče v Mariboru, Svetozarevska 10/I.
5. Pogoji dražbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naslov) in ponujeno ceno. Priložiti morajo še
potrdilo o vplačani 10% varščini od izklicne
cene, originalno potrdilo o plačanih davkih,
parafiran izvod prodajne pogodbe ter fizične osebe še potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra star
največ 30 dni,
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno in bo ponujena cena
enaka izklicni ceni ali višja,
– sestavni del razpisnih pogojev je besedilo prodajne pogodbe. Zainteresirani lahko v času od 11. 2. 2000 do 25. 2. 2000
dobijo v odvetniški pisarni Petra Peče v Mariboru, Svetozarevska 10/I, vsak delovnik
med 8. in 12. uro, vzorec ponudbe ter besedilo prodajne pogodbe, ki vsebuje vsa
določila prodajne pogodbe razen kupca in
cene. Ti podatki bodo pridobljeni z dražbo,
– ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun 50100-630-10014 sklicevanje na 331-6316,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo in v roku 8
dni po uveljavitvi pogodbe plačati kupnino,
– uspelemu ponudniku se varščina obračuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom pa
se v roku 8 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb brezobrestno vrne na žiro ali tekoči
račun. Če izbrani pnoudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v
predpisanem roku se šteje, da odstopa od
nakupa, morebitna že sklenjena pogodba
se šteje za razdrto, plačana varščina pa ostane prodajalcu kot skesnina,
– nepremičnina se prodaja po načelu videno - kupljeno. Nepremičnina je bremen
prosta,
– stroške overitve pogodbe pri notarju,
prometnega davka in prenosa v zemljiški
knjigi plača kupec,
– kupljena nepremičnina bo prenesena
v posest in uporabo kupcu z dnem plačila
celotne kupnine.
6. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Lavrenčič Francko na
tel. 069/68-004 od 15. 2. 2000 do 25. 2.
2000, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ALF-ING, d.o.o., projektiranje, izvajanje,
nadzor, sodno izvedeništvo in cenilstvo
strojnih instalacij, Ljubljana, Vrtača 7, pre-
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klicuje žig podjetja ALF-ING, d.o.o., Ljubljana (žig v kemičnem svinčniku velikosti 5 ×
30 mm) in blok s praznimi naročilnicami od
št. 03 do 100, za leto 2000. Ob-20791
HIBISKUS d.o.o., Puhova ulica 10, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike z vsebino:
HIBISKUS D.O.O. LJUBLJANA, na sredini
je vgraviran cvet hibiskusa. gne-17892
Sulec rafting klub, Prijateljeva ulica 1,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike v velikosti 20 mm x 60 mm, z vsebino: SULEC,
RAFTING KLUB, PRIJATELJEVA 1, 1000
LJUBLJANA, v sredini je emblem ribe sulca.
gne-17792
Vrtnarstvo Rahne s.p., Ulica bratov Mivšek 34, Borovnica, štampiljko pravokotne
oblike z napisom VRTNARSTVO RAHNE,
ANDREJ RAHNE s. p. ULICA BRATOV MIVŠEK 34 BOROVNICA. gnd-17897

Priglasitveni list
Bedekovič Ludvik s.p., Zg. Duplek 16/f,
Spodnji Duplek, obrtno dovoljenje, št.
47323/1871/00-74/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gnt-17802
Ferk Anton s.p., Vukovski dol 10, Jarenina, priglasitveni list, opravilna št.
065-0357-95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnv-17800
Gashi Izet, Pod gradom 3, Trebnje, priglasitveni list, opravilna št. 057-006, izdan
dne 20. 10. 1993. gnd-17618
Grabušnik Darko, Dalmatinska 46, Maribor,
obrtno
dovoljenje,
št.
48331/3391/00-74/1995. gnx-17698
Herček Anton, Škofija 20, Šmarje pri Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
54-344/94, izdan dne 26. 5. 1994.
gnb-17649
Jan Joško s.p., Trg revolucije 4, Trbovlje, priglasitveni list, opravilna št.
56-0273/94. gnw-17599
Mavrič Avgust, Drožanjska 36/a, Sevnica, priglasitveni list, opravilna št.
470507/94 - original. gnn-17458
Memon Zoran s.p., Puntarjeva 5, Koper
- Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 17294/1713/00-27/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnu-17701
Mrkač Irena, C. 14. divizije 11, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4904/96,
izdan dne 1. 12. 1996. gnt-17806
Perič Obrad, Gregorčičeva ulica 62, Izola - Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
15936/0386/00-23/1995, izdana dne 6.
3. 1995, izdala OZS. gni-17738
Potočnik Dušan, Križevec 57, Stranice,
priglasitveni list, opravilna št. 51-0295/94.
gno-17457
Remec Jože s.p., Kranjska 15, Radovljica, priglasitveni list, opravilna št.
44-1089/94. gnl-17460
Sarkić Arif, Martinova cesta 69, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.

28-0360/94, izdan dne 29. 4. 1994.
gnd-17793
Sevšek Miro s.p., MDB 12/a, Leskovec
pri Krškem, obrtno dovoljenje, št. 040251,
izdano dne 6. 3. 1995. gnv-17600
Stupar Ljubomir, Hofmanova 3, Rogatec, priglasitveni list, opravilna št.
54-0271/94, izdan dne 27. 5. 1995.
gne-17717
Škerjanc Srečko s.p., Šenturška gora 1,
Cerklje na Gorenjskem, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 26852/3735/00-88/1995,
izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnb-17695
Tinauer Marjan, Knupleževa 6, Ruše, priglasitveni list, opravilna št. 064-0585/94,
matična št. 5393282. gnt-17702
Vovk Sašo, Žigoni 71, Renče, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
58624/3306/01-47/1995. gnr-17704

Potne listine
Ajdovec Nives, Orlova 12 a, Ljubljana,
potni list, št. BA 552450, izdala UE Ljubljana. gnf-17791
Apat Mitja, Južna cesta 1, Izola - Isola,
potni list, št. BA 402770, izdala UE Izola.
gnm-17884
Apat Mitja, Južna cesta 1, Izola - Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 99367,
izdala UE Izola. gnl-17885
Banjeglav Albin, Opekarniška 12/C, Celje, potni list, št. AA 151003, izdala UE Celje. gnz-17821
Banjeglav Dragica, Opekarniška 12/C,
Celje, potni list, št. BA 169260, izdala UE
Celje. gnx-17823
Begovič Jožica, Smetanova 38/a, Maribor, potni list, št. BA 504214, izdala UE
Maribor. gnq-17459
Belcijan Branka, Pot v Bitnje 76, Kranj,
potni list, št. AA 344070, izdala UE Kranj.
gnj-17541
Bolte Martin, Cesta komandanta Staneta
18, Litija, potni list, št. BA 170290, izdala
UE Litija. gnd-17797
Bolte Smiljan, Cesta komandanta Staneta 18, Litija, potni list, št. BA 717182, izdala UE Litija. gnb-17795
Bolte Stanislava, Cesta komandanta Staneta 18, Litija, potni list, št. BA 6109, izdala
UE Litija. gnz-17796
Borovnik Slobodanka, Mariborska cesta
28, Ptuj, potni list, št. AA 439758, izdala
UE Ptuj. gnw-17449
Bratina Zorzi Marija, Solkan, Cesta IX
Korpusa 29, Nova Gorica, potni list, št. AA
551105, izdala UE Nova Gorica.
gnk-17736
Bratuž Ervin, Brunov drevored 15, Tolmin, potni list, št. AA 160235, izdala UE
Tolmin. gnk-17886
Brodnjak Rene, Gorišnica 24/b, Gorišnica, potni list, št. AA 988662, izdala UE
Ptuj. gnr-17833
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Humar Jerica, Šempas 57/b, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 33311,
izdala UE Nova Gorica. gne-17517
Janc Stanko, Zadnja vas 1, Begunje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 830917, izdala UE Radovljica. gnn-17737
Jančigaj Macarol Irma, Križ 249, Sežana, potni list, št. BA 049395, izdala UE
Sežana. gnb-17670
Jančigaj Macarol Irma, Križ 249, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
002378, izdala UE Sežana. gnk-17669
Jekler Urška, Cesta 1. maja 82, Jesenice, potni list, št. BA 635128, izdala UE
Jesenice. gns-17853
Jozić Dražen, Ulica Luke Svetca 3, Litija, potni list, št. BA 938218, izdala UE Litija. gnj-17591
Jukić Alen, Vojke Šmuc 6, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
90558, izdala UE Koper. gnz-17871
Kačič Milivoj, Hudi log 1, Kostanjevica
na Krasu, maloobmejno prepustnico, št. AI
42478, izdala UE Nova Gorica.
gnu-17876
Karić Amir, Kardeljev trg 2, Velenje, potni list, št. AA 804886, izdala UE Velenje.
gnv-17850
Kerč Aleš, Šolska ulica 24, Mozirje, potni list, št. AA 149949, izdala UE Mozirje.
gne-17642
Kisilak Ludvik, Grad 84, Grad, potni list,
št. AA 963919, izdala UE Murska Sobota.
gnu-17651
Knific Udovč Mateja, Prebačevo 55/a,
Kranj, potni list, št. AA 706156, izdala UE
Kranj. gnt-17527
Kocbek Dejan, Sp. Dorenje 37/b, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA 607824,
izdala UE Pesnica. m-132
Komac Miloš, Pod brezami 40, Ljubljana, potni list, št. AA 41761, izdala UE Ljubljana. gnr-17854
Koren Nedjan, Šmarje 126, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 918811, izdala
UE Koper. gnf-17741
Koren Nedjan, Šmarje 126, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
149575, izdala UE Koper. gng-17740
Korenjak Jože, Spodnji Log 15, Sava,
potni list, št. AA 355766, izdala UE Litija.
gnw-17928
Kovač Saša, Suha pri Predosljah 32,
Kranj, potni list, št. BA 821154, izdala UE
Kranj. gnn-17583
Kovačič Evgen, Nussdorferjeva 15, Ljubljana, potni list, št. BA 772638, izdala UE
Ljubljana. gnl-17785
Kramar Jerca, Rateče 120, Rateče-Planica, maloobmejno prepustnico, št. AI
15305, izdala UE Jesenice. gnt-17827
Krašovec Janez, Tratnikova 40, Ljubljana, potni list, št. AA 81204, izdala UE Ljubljana. gnt-17752
Krebelj Jelka, Pot na Labar 41/B, Ljubljana, potni list, št. BA 218526, izdala UE
Ljubljana. gnm-17834

Krek Alenka, Parje 26, Pivka, potni list,
št. AA 4288, izdala UE Postojna.
gne-17617
Kristan Boštjan, Cesta talcev 37, Kranj,
potni list, št. BA 174055, izdala UE Kranj.
gnu-17801
Krizmanić Srečko, Podrečje 52, Domžale, potni list, št. AA 763571, izdala UE
Ljubljana. gnz-17596
Kubat Esad, Na otoku 5, Celje, potni
list, št. BA 579340, izdala UE Celje.
gnc-17819
Lajovic Neva, Hotovlja 60, Poljane nad
Škofjo Loko, potni list, št. BA 342087, izdala UE Škofja Loka. gnb-17445
Lavrenčič Miroslav, Budanje 90, Vipava,
potni list, št. BA 12033, izdala UE Ajdovščina. gnx-17873
Lilek Vanja, Rozmanova ulica 16, Piran Pirano, potni list, št. BA 227776, izdala UE
Piran. gnj-17512
Markovič Ljubo, Brilejeva 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 91632, izdala UE Ljubljana.
gnw-17499
Mertik Nina, Hardek 29, Ormož, potni
list, št. BA 821750, izdala UE Ormož.
gnu-17776
Mikša Peter, Cankarjeva 21, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 634275, izdala UE
Šmarje. gnj-17462
Milutinović Miloš, Cesta 1. maja 1, Kranj, potni list, št. BA 960202, izdala UE Kranj. gnj-17662
Mlekuš Vlater, Gradiška 414, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. AA 999262, izdala UE Pesnica. m-133
Mrđa Gordana, Brezovica pri Predgradu
3, Kočevje, potni list, št. BA 835375, izdala
UE Kočevje. gnq-17855
Novak Andrej, Dolinska cesta 34/D, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 151231, izdala UE Koper.
gnd-17743
Novak Jožef, Sinja Gorica 19, Vrhnika,
potni list, št. AA 432935, izdala UE Vrhnika.
gnb-17745
Novak Rina, Dolinska c. 34/d, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 84633, izdala UE Koper. gnd-17747
Novak Sergij, Dolinska 34/D, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 45646, izdala UE Koper. gne-17742
Ogrinc Jaka, Čevljarska ulica 8, Domžale, potni list, št. BA 686659, izdala UE Domžale. gnu-17926
Oman Jerca, Rateče 136, Rateče-Planica, maloobmejno prepustnico, št. AI
154469, izdala UE Jesenice. gnw-17824
Oštir Ivan, Ložarjeva 20, Ljubljana, potni
list, št. BA 498854, izdala UE Ljubljana.
gng-17565
Pangerc Roman, Koritno 25, Bled, potni
list, št. BA 410521, izdala UE Radovljica.
gnt-17877
Petrović Julija, Hrašče 38, Postojna, potni list, št. AA 251424, izdala UE Postojna.
gnr-17729
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Bučar Tomislav, Deržaničeva pot 12, Limbuš, potni list, št. BA 604074, izdala UE
Maribor. gnv-17775
Bukovec Teodora Marija, Linhartova 82,
Ljubljana, potni list, št. BA 973137, izdala
UE Ljubljana. gnr-17629
Čermelj Vojko, Vrtovin 10/a, Črniče, potni list, št. AA 909700, izdala UE Ajdovščina. gnn-17883
Čujež Luka, Celestinova ulica 5, Celje,
potni list, št. BA 710939, izdala UE Celje.
gng-17665
Dacić Rašit, Zupančičeva 3, Kamnik, potni list, št. AA 480746, izdala UE Kamnik.
gnj-17887
Debeljak Aleš, Zvezna 41, Ljubljana, potni list, št. BA 949167, izdala UE Ljubljana.
gnt-17777
Djurković Adem, Kokrški breg 3, Kranj,
potni list, št. AA 406416, izdala UE Kranj.
gnn-17808
Dobravec Mateja, Ul. Cirila Kosmača 29,
Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI
54590, izdala UE Tolmin. gnw-17749
Fatur Alen, Pod hrasti 50, Ljubljana, potni list, št. BA 181756, izdala UE Ljubljana.
gns-17903
Ferčec Marija, Liebknechotva 40, Maribor, potni list, št. BA 39939, izdala UE Maribor. gnm-17659
Filipič Bruno, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, potni list, št. AA 95678, izdala
UE Nova Gorica. gni-17513
Furek Danilo, Cesta talcev 22/b, Rače,
potni list, št. AA 613063, izdala UE Maribor. gnv-17479
Furek Jožica, Cesta talcev 22/b, Rače,
potni list, št. AA 613062, izdala UE Maribor. gnt-17481
Furek Mia, Cesta talcev 22/b, Rače,
potni list, št. BA 740155, izdala UE Maribor. gnr-17483
Gašperšič Slavka, Gubčeva ulica 21,
Trebnje, potni list, št. AA 849055, izdala
UE Trebnje. gnx-17798
Godnič Klavdij, Erjavčeva ulica 21, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 41718, izdala UE Koper.
gnk-17911
Golob Martina, Senčna pot 26, Portorož
- Portorose, potni list, št. BA 576693, izdala UE Piran. gnl-17510
Grčič Dejan, Cesta Španskih borcev 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 654924, izdala
UE Ljubljana. gnk-17790
Gregori Andrej, Podkoren 72, Kranjska
Gora, potni list, št. AA 376622, izdala UE
Jesenice. gnx-17898
Hasanić Adis, Vaška pot 28, Ljubljana,
potni list, št. BA 737302, izdala UE Ljubljana. gnm-17784
Hermina Golob, K Roku 42, Novo mesto, potni list, št. AA 340411, izdala UE Novo
mesto. gnm-17484
Hribar Janez, Ljubljanska cesta 85, Domžale, potni list, št. BA 328437, izdala UE
Domžale. gnd-17843
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Peulja Mladen, Savska cesta 10, Jesenice, potni list, št. BA 441590, izdala UE
Jesenice. gnd-17722
Peulja Nino, Savska cesta 10, Jesenice,
potni list, št. BA 727407, izdala UE Jesenice. gnc-17723
Rakun Loredana, Ul. bratov Učakar 124,
Ljubljana, potni list, št. BA 130508, izdala
UE Ljubljana. gne-17917
Rovšek Bojan, Spodnje Škofije 66, Škofije, potni list, št. AA 510130, izdala UE
Koper. gnq-17530
Senekovič Dušan, Jurovska 2, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. BA 641129, izdala UE Lenart. m-157
Smiljanić Ljubiša, Ul. Bogomira Magajne
12, Divača, potni list, št. BA 706540, izdala
UE Sežana. gns-17757
Smrkolj Irena, Podgorica pri Pečah 1/b,
Moravče, potni list, št. BA 766555, izdala
UE Domžale. gnz-17450
Srebrnič Mateja, 30. divizije 13/b, Nova
Gorica, potni list, št. BA 651732, izdala UE
Nova Gorica. gng-17865
Srebrnič Mateja, 30. divizije 13/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
140330, izdala UE Nova Gorica.
gnf-17866
Stare Igor, Cegelnica 23, Naklo, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
3/2000. gne-17667
Šarani Miha, Vojkova ul. 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 795940, izdala UE Ljubljana. gns-17703
Šenk Rok, Metliška cesta 23, Črnomelj,
potni list, št. AA 675088, izdala UE Ljubljana. gng-17915
Šilar Nataša, Srednje Bitnje 102, Žabnica, potni list, št. BA 86224, izdala UE Kranj. gns-17528
Školaris Armando, Vipolže 74, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
26196, izdala UE Nova Gorica. gnh-17739
Šmitran Marija, Savska cesta 10, Jesenice, potni list, št. AA 663470, izdala UE
Jesenice. gnw-17724
Štusej Janez, Šentrupert 15, Gomilsko,
potni list, št. BA 311828, izdala UE Žalec.
gnj-17912
Šumi Lilijana, Poženik 27, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. BA 677084, izdala
UE Kranj. gnr-17779
Tavčar Dušan, Dutovlje 36, Dutovlje, maloobmejno prepustnico, št. AI 070272, izdala UE Sežana. gnf-17666
Trček Anton, Laze pri Borovnici 1, Borovnica, potni list, št. BA 249680, izdala UE
Vrhnika. gnk-17761
Ušaj Anka, Osek 46/g, Šempas, potni
list, št. AA 984684, izdala UE Nova Gorica.
gnu-17880
Ušaj Anka, Osek 46/g, Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI 97180, izdala
UE Nova Gorica. gno-17882
Vanovšek Marko, Kersnikova 2, Maribor,
potni list, št. BA 572223, izdala UE Maribor. gnr-17829
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Vasić Živko, Zgornje Škofije 28, Škofije,
potni list, št. AA 485486, izdala UE Koper.
gni-17663
Vidič Vesna, Suhadolčeva ulica 42, Ljubljana, potni list, št. AA 604676, izdala UE
Ljubljana. gnu-17851
Zagoršek Tatjana, Samova ulica 7, Celje, potni list, št. BA 618427. gnk-17940
Zdolšek Cirila, Nova vas pri Konjicah 20,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA
204096, izdala UE Slovenske Konjice.
gnl-17760
Zdolšek Martin, Nova vas pri Konjicah
20, Slovenske Konjice, potni list, št. BA
606987, izdala UE Slovenske Konjice.
gni-17763
Zdolšek Matic, Nova vas pri Konjicah
20, Slovenske Konjice, potni list, št. BA
606989, izdala UE Slovenske Konjice.
gng-17765
Zdolšek Tjaša, Nova vas pri Konjicah 20,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA
606988, izdala UE Slovenske Konjice.
gnh-17764
Zečević Branislav, Cesta I. maja 69, Kranj, potni list, št. AA 796038, izdala UE Kranj. gnq-17805
Zečević Snježana, Cesta I. maja 69, Kranj, potni list, št. AA 797698, izdala UE Kranj. gns-17803
Zelko Jožef, Čevljarska ulica 7, Turnišče, potni list, št. BA 192389, izdala UE
Lendava. gno-17832
Zupančič Janez, Stranska pot II/5, Grosuplje, potni list, št. AA 462555, izdala UE
Ljubljana. gnj-17937
Zupančič Jože, Adamičeva c. 8, Grosuplje, potni list, št. AA 729599, izdala UE
Grosuplje. gnd-17893
Zupančič Jožica, Adamičeva c. 8, Grosuplje, potni list, št. AA 729574, izdala UE
Grosuplje. gnc-17894
Zupančič Vlasta, Adamičeva c. 8, Grosuplje, potni list, št. BA 841607, izdala UE
Grosuplje. gnz-17896
Žagar Irena, Grič VI/4, Ribnica, potni
list, št. AA 166477, izdala UE Ribnica.
gnm-17759
Žagar Milan, Bezgarji 8, Osilnica, potni
list, št. AA 862695, izdala UE Kočevje.
gnn-17758
Žličar Franc, Ponikva 12, Ponikva, potni
list, št. AA 163541, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnq-17505
Žnidaršič Alen, Brinje c. I/151, Grosuplje, potni list, št. AA 148574, izdala UE Grosuplje. gnt-17727

Osebne izkaznice
Adilji Arben, Kidričeva 45, Kranj, osebno izkaznico, št. 173657. gnm-17913
Bogunović Branko, Vrtna ulica 10, Rakek, osebno izkaznico, št. 128512.
gny-17872

Bregar Peter, Medno 52, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 87968. gnd-17768
Cevec Monika, Srednja vas 49, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1815. gnl-17860
Cibic Boris, Einspilerjeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 135991. gnr-17904
Crnogorac Eliza, Pot na Rakovo jelšo
56, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 59392.
gnw-17774
Dojčinović Biljana, Rudija Papeža 32,
Kranj, osebno izkaznico, št. 225011.
gnr-17454
Dominko Marjan, Dolga vas 147/d, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
164742. gny-17476
Ferluga Aza, Vanganelska cesta 1, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
146149. gnm-17634
Fon Ivan, C. Maršala Tita, Jesenice, osebno izkaznico, št. 192890. gnh-17639
Gričar Milica, Močnikova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 85139. gnh-17664
Hirschbaeck Matej, Gosposka ulica 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 251964.
gni-17638
Hriberšek Darja, Gornji trg 20, Lovrenc
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 165288.
gnf-17720
Klanšek Maksimiljan, Postojnska 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 71817.
gns-17653
Kocjančič Jakob Radko, Obirska 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 225440.
gnc-17919
Kovač Miha, Majaronova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 200824. gnf-17841
Kranjec Irena, Požarnice 42, Notranje
Gorice, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.80/99. gnc-17719
Letić Goran, Agrokombinatska cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 248326.
gnx-17548
Levpušček Danijela, Med trtami 1/A,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 80811.
gnm-17734
Lindič Martina, Ambrus 61, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 51358. gnv-17525
Lotrič Brina, Jamova cesta 75, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.3/2000. gnp-17835
Macura Slobodan, Polje, Cesta XXVI/12,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
29772. gnt-17927
Marinšek Maja, Kamniška cesta 32/a,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 14492.
gnt-17627
Nedeljković Maja, Jaka Platiša 1, Kranj,
osebno izkaznico, št. 272949. gnz-17646
Nemec Kristian, Presika 12, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 261776. gng-17815
Novak Marija, Goriška 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 100042. gnt-17852
Podržaj Janez, Prešernova 21, Radomlje, osebno izkaznico, št. 38225. gnj-17762
Prestor Branislava, Plešičeva 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195737.
gnv-17625
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Bauer Ivanka, Cesta proletarskih brigad
62, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 85042, izdala UE Maribor. m-156
Bauman Tomaž, Zgornja Ščavnica 131,
Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 10176, izdala UE Lenart.
m-144
Bedina Katarina, Porentova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065126, reg. št. 100087, izdala UE Ljubljana. gnp-17631
Bračič Anton, Antonova ulica 6, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5868. gnk-17640
Brataševec Erik, Male Žablje 33, Dobravlje, vozniško dovoljenje, št. S 1335620.
gnp-17706
Bratkovič Primož, Glavni trg 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307759, reg. št. 51017, izdala UE Kranj.
gny-17472
Brlek Mirko, Grajena 8/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6410, izdala
UE Ptuj. gnb-17820
Brundula Pavel, Tomaj 71, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13488,
izdala UE Sežana. gnn-17708
Butolen Franc, Ob gozdu 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
84902, izdala UE Maribor. m-165
Crnogorac Eliza, Pot na Rakovo jelšo
56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1299619, reg. št. 225696, izdala UE Ljubljana. gnx-17773
Černigoj Mitjan, Bukovo 14, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090285, reg. št. 10851, izdala UE Idrija.
gnx-17473
Čož Bojana, Matije Tomca 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219587, reg. št. 32741, izdala UE Domžale. gny-17922
Čukli Amalija, Maroltova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
60298, reg. št. 13750, izdala UE Ljubljana. gnb-17920
Dajčman Ivan, Sp. Žerjavci 8, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 9614, izdala UE Lenart. m-163
Djuras Igor, Pionirska ulica 2, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1393267, reg. št. 33565, izdala UE Domžale. gni-17588
Dragar Igor, Bratovševa ploščad 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
217140, reg. št. 155203, izdala UE Ljubljana. gno-17532
Đikanovič Milovan, Lepa cesta 24/A, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11974. gnj-17712
Erjavec Marjan, Jugovo 36, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 2323.
gns-17478
Favai Peter, Pot v smrečje 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595730, reg. št. 143793, izdala UE Ljubljana. gnp-17656

Flander Erika, Mala vas 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141630, reg. št. 183681, izdala UE Ljubljana. gns-17632
Gašpirc Mihael, Voklo 42/b, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33472,
reg. št. 33472, izdala UE Kranj. gns-17603
Gladovič Ivan, Cesta na Markovec 8/a,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 1288, izdala UE Koper.
gns-17878
Glavan Brigita, Neubergerjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926549, reg. št. 199163, izdala UE
Ljubljana. gnm-17909
Godnič Luka, Trstenik 74, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1180029,
reg. št. 30799, izdala UE Kranj. gnr-17604
Gorjup Breda, Miklošičeva ulica 19, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1154389, reg. št. 26139, izdala UE Domžale. gnq-17930
Gostinčar Majda, Puterlejeva ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842330, reg. št. 136015, izdala UE
Ljubljana. gns-17753
Gradišnik Vesna, Gotovlje 105/e, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12591, izdala UE Žalec. gng-17540
Habat Tomo, Mengeška 39, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1245197, reg. št. 14520, izdala UE Domžale. gnw-17899
Hadžič Sead, Titova 94, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1022569. gne-17467
Hebar Dušan, Zgornja Pristava 35, Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 27744, izdala UE Ptuj. gnt-17677
Herak Mojca, Prušnikova ulica 66, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 98/99. gnn-17783
Hojnik Valentina, Delavska 8, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17163. gne-17817
Holcman Jernej, Jakobovo naelje 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 31138, izdala UE Murska Sobota.
gnl-17685
Homec Simon, Mlekarniška 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
86279. m-117
Homšak Pavel, Tunjiška cesta 2/A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4971, izdala UE Kamnik. gnk-17636
Horvat Jože, Cmureška c. 1, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 6284, izdala UE Lenart.
m-143
Hrovat Jurij, Gorenje nad Zrečami 10,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 597, izdala UE Slovenske Konjice.
gnu-17626
Ivaniš Ivan, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186759, reg. št. 21671, izdala UE Ljubljana. gnv-17754
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Pućurica Mirela, Cesta 24. junija 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 155555.
gni-17463
Rak Marjeta, Tabor 12/d, Tabor, osebno izkaznico, št. 245718. gnv-17725
Rebec Alojz, Ulica padlih borcev 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 79472.
gnh-17864
Savarin Matevž, Ljubljanska 88, Domžale,
osebno izkaznico, št. 222449. gnj-17862
Sitar Sandi, Grosova 27, Kranj, osebno
izkaznico, št. 136990. gno-17907
Smrkolj Irena, Podgorica pri Pečah 1/B,
Moravče, osebno izkaznico, št. 260583.
gnt-17452
Stanonik Peter, Brilejeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 251589. gno-17782
Strle Alojzija, Gerbičeva 49/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 87924. gnb-17895
Šavli Vincenc Ivan, Volarje 5, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 102103. gng-17515
Šorli Mojca, Kržišnikova 8, Medvode,
osebno izkaznico, št. 109201. gnc-17619
Štebljaj Atanasov Sonja, V Murglah 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 109697.
gnp-17881
Teršek Mojca, Okrogarjeva ulica 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 278951. gnc-17644
Treven Branka, Pirnatova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 219447. gnf-17941
Trkman Branko, Hrašče 141, Postojna,
osebno izkaznico, št. 269302. gnm-17809
Urdih Marija, Podbreg 11, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 103418. gnn-17508
Zupanc Lidija, Kersnikova 8, Celje, osebno izkaznico, št. 264005. gnq-17905

Vozniška dovoljenja
Adilji Arben, Kidričeva 45, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078724,
reg. št. 46427, izdala UE Kranj. gnj-17816
Ahlin Gorazd, Pot na zelenec 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1254256, reg. št. 44784, izdala UE Kranj.
gng-17715
Albreht Gorazd, Partizanska cesta 4, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19043,
izdala UE Škofja Loka. gnu-17451
Alibegić Ismet, Brodarjev trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 261319, reg. št. 57023, izdala UE Ljubljana. gnk-17711
Aliofki Alija, Korte 46, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10867.
gne-17842
Anderlič Valentina, Branik 109, Branik,
vozniško dovoljenje. gnz-17471
Artač Katarina Breda, Pot na Drenikov
vrh 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 324137, reg. št. 28651, izdala
UE Ljubljana. gnn-17658
Bartol Janez, Breg pri Kočevju 79, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8418, izdala UE Kočevje. gnh-17564
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Ivec Matjaž, Borštnikova 75, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
114689, izdala UE Maribor. m-136
Jager Tadeja, Jarmovec 17a, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12348,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-17770
Jančar Peter, Imovica 19, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
781397, reg. št. 10726, izdala UE Domžale. gnu-17726
Jerenec Patrik, Osojnikova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
110005, izdala UE Maribor. m-141
Jeretina Klemen, Šentvid 40, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
255584, reg. št. 26164, izdala UE Domžale. gnp-17906
Jukič Alen, Vojke Šmuc 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
43850, izdala UE Koper. gnb-17849
Kaluža Elizabeta, Log 1, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5343,
izdala UE Hrastnik. gnl-17710
Keber Boris, Podpeca 68, Črna na Koroškem, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 11806, izdala UE Ravne na Koroškem. gnt-17477
Kerec Drago, Vučja Gomila 71, Fokovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 30472.
gnm-17684
Klančar Nejc, Kajuhova 15, Radomlje,
vozniško dovoljenje, št. 34040/99-21.
gnp-17831
Klemenčič Franci, Sadinja vas 120, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 229601, reg. št. 155072,
izdala UE Ljubljana. gnp-17731
Kmetič Primož, Svibno 18/A, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
1034785, izdala UE Laško. gnk-17661
Kocuvan Marijan, Sovjak 3, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 640, izdala UE Gornja Radgona. gnr-17679
Koloman Žižek, Gornji Lakoš 27, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. F, št.
4184, izdala UE Lendava. gnx-17648
Koncilja Uroš, Sečovlje 143, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9944, izdala UE Piran. gnt-17602
Korenini Bojan, Jelovškova ulica 11/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 212647, reg. št. 185190, izdala UE
Ljubljana. gni-17888
Kosmač Bor, Ljubljanska 76, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700880, reg. št. 29091, izdala UE Domžale. gnk-17536
Kovač Myint Janez, Šmartno 107/c,
Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10685, izdala UE Slovenj
Gradec. gnb-17845
Kovačevič Tanja, Dolnja Počehova 24,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 11934. m-127
Kožun Anton, Vitanjsko Skomarje 15, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1953. gnc-17469
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Krajšek Gordana, Migojnice 120/a, Griže, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1057940, izdala UE Žalec. gny-17772
Kramarič Renata, Dolnja Paka 8, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1449, izdala UE Črnomelj. gnx-17652
Kristl Dušan, Loka 4, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št. 377,
izdala UE Radlje ob Dravi. m-149
Krivec Sebastjan, Na Šancah 16, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16250, izdala UE Ravne na Koroškem. gnz-17475
Kutin Veronika, Vojkova ulica 3/b, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 794027, izdala UE Tolmin. gnu-17826
Kvas Miroslav, Šolska 17, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5155. gng-17690
Lapanja Iztok, Slap ob Idrijci 10, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S 834406,
izdala UE Tolmin. gnq-17680
Lavrenčič Štangar Urška, Črna vas 95/t,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 295383, reg. št. 165530, izdala UE
Ljubljana. gnz-17946
Ledinek Miran, Polički vrh 14/b, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11158, izdala UE Pesnica. m-125
Leitinger Luka, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12393, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-17828
Lesjak Emil, Mala Račna 44, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 21566,
izdala UE Grosuplje. gnz-17671
Leskovic Mateja, Slomškova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267056, reg. št. 195628, izdala UE Ljubljana. gnx-17923
Letić Goran, Agrokombinatska cesta 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213661, reg. št. 192653, izdala UE
Ljubljana. gny-17547
Lovrenčič Uroš, Zagorska 1, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 94822, izdala UE Maribor.
m-159
Makovec Ivan, Borova vas 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
70901. m-155
Marjanović Drago, Kropa 3/D, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21182, izdala UE Radovljica. gne-17767
Mavrič Gregor, Cesta komandanta Staneta 16, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1322625, izdala UE Litija. gno-17682
Mikša Peter, Cankarjeva 21, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17127, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnd-17593
Miladinović Predrag, Stehanja vas 15/a,
Veliki Gaber, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 295600, reg. št. 96334, izdala UE Ljubljana. gng-17590
Moškon Jurij, Cankarjeva 37, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29806, izdala UE Novo mesto. gnd-17822

Mrežar Milena, Smlednik 42, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
295708, reg. št. 168172, izdala UE Ljubljana. gnb-17945
Muhič Janez, Hladnikova 5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30502, izdala UE Novo mesto. gnb-17470
Muminović Dejan, Cesta talcev 8/C, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1175200, izdala UE Jesenice.
gni-17538
Munda Martina, Dalmatinska ul. 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 95631, izdala UE Maribor. m-160
Muraj Borut, Svetinci 22, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 37858,
izdala UE Ptuj. gnd-17693
Narobe Milan, Parmova 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1263562, reg. št. 26409, izdala UE Domžale. gnq-17705
Nečemer Matej, Rimska c. 32, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11896. gnp-17456
Obreht Barbara, Obrtniška 4, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
117278, izdala UE Maribor. m-124
Ošlak Darko, Pod gradom 29, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3459, izdala UE Slovenj Gradec.
gnz-17846
Ozmec Jožef, Panonska 5/B, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
38085, izdala UE Maribor. m-142
Panker Jožef, Satahovci 15/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 7085.
gnk-17461
Penca Gordana Atonija, Obrtniška 11,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15522, izdala UE Grosuplje. gnu-17780
Penca Jakob, Obrtniška 11, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12936,
izdala UE Grosuplje. gnp-17781
Perpar Davorin, Štantetova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
110685, izdala UE Maribor. m-154
Peterkovič Marjana, Trdinova 31, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20965, izdala UE Grosuplje. gnp-17531
Pev Karlo, Vrhpolje 2/b, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 197025,
izdala UE Ajdovščina. gnj-17616
Pihlar Iztok, Mota 51/C, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9071.
gno-17707
Pikl Sebastjan, Pod grad. 22, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 5903.
gng-17840
Planinšek Jerneja, Crnekova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
113168, izdala UE Maribor. m-158
Podberšič Kris, Prvačina 106, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. GH.
gnm-17709
Podgrajšek Igor, Tomšičeva ulica 3, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15260. gnj-17687
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Šibilja Dejan, Ul. bratov Cerjakov 9, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13191, izdala UE Brežice. gnm-17788
Škerget Mitja, Prešernova ulica 4, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 8677, izdala UE Gornja Radgona.
gnc-17844
Šoemen Raša, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366035, reg. št. 201117, izdala UE Ljubljana. gnd-17943
Šolaja Draženko, Kajuhovo naselje 49,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10440, izdala UE Kočevje.
gnb-17870
Špendal Klemen, Dergomaška ulica 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1001202, reg. št. 201229, izdala UE
Ljubljana. gne-17721
Špenger Mitja, Pod gonjami 43, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 17661,
izdala UE Ravne na Koroškem. gng-17465
Šraj Patricija, Ozeljan 31/f, Šempas, vozniško dovoljenje. gnd-17818
Štebljaj Atanasov Sonja, V Murglah 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 543420, reg. št. 159161, izdala UE
Ljubljana. gnr-17879
Štrasner Ivan, Adamičeva 28/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 14632, izdala UE Novo mesto.
gnq-17605
Šturm Robert, Zg. Korena 81/a, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 79133, izdala UE Maribor. m-135
Šumandl Slavko, Ob Lazniškem potoku
25, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 109259. m-145
Šumej Maja, Levec št. 83, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 904182,
izdala UE Žalec. gnv-17650
Šumlak Denis, Mariborska cesta 193,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43738. gnz-17446
Šunta Marija Ema, Pot na Golovec 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244324, reg. št. 100105, izdala UE
Ljubljana. gni-17863
Tinta Andraž, Beblerjev trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050677, reg. št. 208868, izdala UE Ljubljana. gns-17503
Triler Marija, Kajuhova 11, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5797, izdala UE Postojna. gnx-17848
Ule Tjaša, Gasparijeva ulica 10, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1008595, reg. št. 9505, izdala UE Cerknica. gnt-17902
Ušaj Vinko, Črnice 52/A, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 18694,
reg. št. 831036. gnw-17699
Vadnjal Dejan, Hrašče 63, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10864, izdala UE Postojna. gnd-17718
Vajngerl Stanislav, Zg. Velka 124, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABC-

DEFGH, reg. št. 3452, izdala UE Pesnica.
m-140
Valjavec Janez, Cesta na brod 7, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9707.
gnf-17466
Vinko Stanko, Šturmovci 4, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
38127, izdala UE Ptuj. gnc-17694
Vončina Vojko, Grajska 23, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, izdala UE
Nova Gorica. gnp-17756
Vujasinović Ivana, Streliška ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732406, reg. št. 189969, izdala UE
Ljubljana. gnr-17654
Winkler David, Ormoška cesta 41, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32948,
izdala UE Ptuj. gnu-17601
Zupančič Bojan, Pod gričem 43, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A, izdala
UE Nova Gorica. gnb-17620
Zupančič Marija, Zaletelova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584633, reg. št. 32178, izdala UE Ljubljana. gnc-17869
Zupančič Rok, Dolenje mokro polje 16,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 35446, izdala UE Novo mesto.
gnv-17825
Žerjav Tatjana Nina, Zaloška cesta 83,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 892128, reg. št. 178215, izdala UE Ljubljana. gnz-17696
Živec Luka, Zrinjskega cesta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483752, reg. št. 195164, izdala UE Ljubljana. gnp-17931
Žličar Franc, Ponikva 12, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 96,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnx-17448
Žmauc Darja, Dunajska cesta 369, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927286, reg. št. 144647, izdala UE Ljubljana. gnm-17559
Žnidaršič Alen, Brinje c. I/15, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14886, izdala UE Grosuplje.
gns-17728
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Polajžar Martin, Vurberk 38, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 15281. m-137
Popov Popov Zvjezdan, Smerinje 7, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1386224, izdala UE Jesenice.
gnl-17635
Primon Albert, Šeškova ulica 30, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9251, izdala UE Kočevje. gnz-17771
Racman Radovanović Vesna, Dalmatinova 21, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 27547. gnq-17830
Rakun Loredana, Ul. bratov Učakar 124,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890574, reg. št. 135332, izdala UE
Ljubljana. gnf-17916
Ravnikar Stanislava, Bukovica 4, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24317,
izdala UE Škofja Loka. gnr-17929
Razboršek Marko, Razgor 21, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18045.
gny-17847
Riga Ciril, Cvetlična ulica 12, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2153, izdala UE Mozirje. gnu-17526
Rihtar Simona, Ob Radoljni 93, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8175. m-138
Rupnik Ukmar Irena, Slap 79, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
539005. gnh-17814
Rustja Igor, Ul. IV korpusa 20, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11638, izdala UE Piran. gnn-17683
Sablatnik Uroš, Cesta IV/27, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1113980, reg. št. 19459, izdala UE Velenje. gnd-17643
Soldat Milenko, Ledine 6, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 743993. gnq-17480
Starc Darko, Prečna pot 7, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8465, izdala UE Grosuplje. gnz-17621
Starman Damjana, Suha 23, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, št. 16375, izdala UE Škofja Loka. gnw-17474
Stojko Martina, Vrunčeva 16, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16706. m-130
Strahinec Milivoj, Kodričeva 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 35263. m-152
Stropnik Rudi, Skorno pri Šoštanju
40/e, Šoštanj, vozniško dovoljenje, št. S
225668, reg. št. 1957, izdala UE Velenje.
gnj-17812
Suhadolnik Jernej, Stara Vrhnika 8, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11634, izdala UE Vrhnika. gnw-17799
Šebez Simo, Rimska cesta 8, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1218298, izdala UE Laško. gnl-17735
Šemole Ingrid, Bonini 2/A, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 21318, izdala UE Koper. gns-17678

Zavarovalne police
Aequalis d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101249945, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-17447
Alagić Gizela, Zikova ulica 1, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 631132, izdala zavarovalnica Tilia. gnh-17589
Bezjak Ivan, Betnavska 38, Maribor, zavarovalno polico, št. 226595, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Celje.
gni-17688
Cimerman Matjaž, Koleševa ulica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 210520, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-17935
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Černjak Jasmina, Pameče 101/A, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. AO
182368, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-17668
Djurdjič Vladimir, Kurirska cesta 2, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
692077. gni-17813
Novak Jana, Brode 7, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 592513, izdala zavarovalnica Tilia. gnb-17453
Ozimič Viktorija, Kostanjevec 33, Zgornja Ložnica, zavarovalno polico, št.
240193, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gnh-17464
Pavlin Robert, Peričeva 37, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1473692 in kupone,
izdala
zavarovalnica
Maribor.
gng-17769
Pušenjak Mihael, Aškerčeva 7, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
277062, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gno-17607
Ristić Stojanka, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 699251,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-17868
Sefič Enes, Cesta v Rovte 16, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 714768, izdala zavarovalnica Tilia. gnh-17614
Šteblaj Daniel, Visoko 10, Ig, zavarovalno polico, št. AVO 714264, izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto. gnf-17641
Šuligoj Nataša, Pijava Gorica 25/a, Škofljica, zavarovalno polico, št. 689937, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-17787
Žižek Anton, Velika Polana 17, Velika
Polana, zavarovalno polico, št. AO
0707639. gnh-17839

Spričevala
Bašanović Fuad, Tržna ulica 3, Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za prodajalce, izdano leta 1982. gnx-17623
Beg Ljubica, Skalna ulica 18, Otočec,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
administrativne šole Novo mesto, izdano v
šolskem letu 1980/81 na ime Plut Ljubica.
gnk-17611
Beganović Elmir, Goriška ulica 71, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška. gnz-17500
Bele Vladimir, Cesta v Log 23, Bistrica
ob Dravi, diplomo Višje tehniške šole , št
S/530, izdana leta 1971. m-147
Blažič Mojca, Podvrh 36, Zabukovje,
maturitetno spričevalo gimnazije Brežice, izdano leta 1982/83. gnh-17689
Bosilj Andrej, Kidričeva 112, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Komercialne šole v Mariboru, izdano
leta 1977. m-139
Brežnik Rafael, Skaletova 5, Celje, zaključno spričevalo. gnw-17624
Brilej Ljubomir, Milčinskega ulica 12, Celje, diplomo št. I.-OS/154, izdala Srednja
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tehniška šola Maršala Tita v Celju dne 10.
6. 1988. gnb-17645
Černič Simona, Trebnja Gorica 1, Krka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josip Jurčič v Ivančni Gorici, izdano leta 1994,
izdano na ime Habjan Simona. gnp-17856
Dežman Aleksander, Spodnji Slemen
40/C, Selnica ob Dravi, diplomo Srednje
kovinsko strojne in metal. šole v Mariboru,
izdano leta 1989. m-148
Doberšek Marko, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, indeks, št. 16368, izdala Višja
upravna šola v Ljubljani. gnv-17900
Dorič Boštjan, Ogljenšak 3, Zgornja Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje policijske šole, izdano leta 1993.
gno-17482
Fišer Bojan, Zg. Hoče 54, Hoče, spričevalo EGŠC Maribor, izdano leta 1979.
m-122
Forič Maša, Črnogorska 8, Maribor, zaključno spričevalo Gradbene poklicne šole
Maribor, izdano leta 1978. m-128
Glavak Vlado, Efenkova 7, Maribor, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole
v Mariboru, šolsko leto 1971/72. m-120
Govedič Gregor, Gundoličeva 12, Maribor, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ
Tone Čufar, izdano leta 1996. m-150
Govekar Marcela, Šorlijeva 22, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠPRNMU
Kranj, izdano leta 1983, izdano na ime Goršič Marcela. gnp-17606
Grabušnik Milena, Lormanje 7, Lenart v
Slov.goricah, indeks, št. 61161432, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-146
Henčič Peter, Železnikova 20, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
v Mariboru, izdano leta 1985. m-131
Hladnik Gorazd, Štihova 12, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem izpitu za upravljanje
z VHS GMDSS postajo, št. 02/09 8786/99. gnu-17630
Hlebec Valentin, Rodine pri Trebnjem
11, Trebnje, diplomo Srednje šola tehniških in zdravstvenih usmeritev, izdana leta
1987. gne-17942
Hreščak Igor, Senožeče 104/E, Senožeče, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole in avtomehanične šole v Kopru,
izdano leta 1977. gnk-17490
Jamnik Medveš Anita, Linhartova cesta
80, Ljubljana, spričevalo od 1. do 8. OŠ
Boris Kidrič, izdano leta 1975, izdano na
ime Jamnik Anita. gnw-17778
Jereb Jožefa, Beleharjeva 9, Šenčur, letno spričevalo Kmetijske šole Grm, izdano
leta 1982. gni-17613
Jović Gosto, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani, izdano leta 1989. gnn-17633
Juretič Danilo, Mlinsko 2, Kobarid, zaključno spričevalo, izdano leta 1974.
gnb-17495
Klemše Zdenka, Vegova 4, Postojna, spričevalo Srednje ekonomske šole Koper,
izdano leta 1983/84. gnl-17610

Končar Aleš, Kunaverjeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev,
izdano leta 1999. gnq-17730
Korošec Marko, Vino 2, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Kette - Murn v Ljubljani, izdano leta 1982. gnf-17891
Košir Jernej, Rašica 81, Velike Lašče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo, izdano leta 1994. gnh-17789
Kramer Janez, Polje pri Bistrici 20, Bistrica ob Sotli, spričevalo STŠ Celje, št. 56,
izdano 27. 6. 1992. gnk-17686
Kruhar Simon, Markečica 11/A, Oplotnica, zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1998. m-134
Kuhar Damjan, Ulica Janeza Puharja 1,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu in indeks Srednje policijske šole, izdano leta
1993. gnu-17901
Lamovšek Lovro, Kogojeva 4, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana-Šiška, izdano leta 1999. gny-17676
Leban Jernej, Vojkova ulica 10, Tolmin,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje računalniške šole Nova
Gorica, izdano leta 1994. gnv-17875
Leskovar Denis, Straža 6, Oplotnica, indeks, št. 71094602, izdala Pravna fakulteta. m-162
Lešnik Ivan, Ljubija 82, Mozirje, potrdilo
o strokovni usposobljenosti. gnj-17487
Lukas Vincent, Zgornji Duplek 10, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1993.
m-126
Milešević Zdravko, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1996. gne-17867
Mlinarič Milan, Ihova 10, Benedikt, diplomo SKSMŠ Maribor, šolsko leto 84/85.
m-153
Nadižar Petra, Rudija Papeža 1, Kranj,
diplomo Pravne fakultete v Mariboru, izdana 25. 4. 1995. gnl-17810
Oberski Jasna, Župančičeva 5, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika Steklarske šole
- smer optik, izdano leta 1997. gnk-17486
Pačarić Boško, Rovtarske Žibrše 42, Rovte, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar za odrasle. gnd-17468
Pavlic Ivan, Tbilisijska 48, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gradbene šole v Mariboru, izdano leta 1981. m-121
Pogorelec Karel, Nad garmoznico 5, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih
vozil, izdano leta 1973. m-123
Potrpin Karin, Slovenska cesta 56, Mengeš, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole - smer aranžer, izdano leta
1981 in 1982, izdano na ime Zajec Karina.
gny-17672
Prnaver Ivan, Geržaničeva pot 22, Lenart v Slov.goricah, zaključno spričevalo Sre-
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A.B.C. Marketing in proizvodnja d.o.o.,
V. Vodopivca 2, Nova Gorica, uradno potrdilo za registracijo uvoženega vozila avtomobila Renault Megane RT 1.6 16V, št.
šasije VF1BA04B521669528, ocarinjeno
dne 3. 12. 1999 po ECL 10733.
gnf-17716
API TRADE d.o.o., Mlajtinci 37/a, Moravske Toplice, licenco št. 1291/25, izdana
20. 1. 1992 za vozilo Mercedes benz LP
709, reg. oznaka MS 17-96A. gnq-17455
AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o., Tržaška cesta 108, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1175655,
za vozilo Megane Scenic, št. šasije
VF1JA04B521572508. gns-17857
Basaj Rudi, Selca 137, Selca, delovno
knjižico. gnf-17691
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu, št. 609612, izdano 25.
11. 1997 v Ljubljani, na ime Batič Boštjan.
gnw-17549
Bavaria Wolltex Company, d.o.o., s sedežem Zidanškova 17, 2314 Zgornja Polskava, matična številka podjetja 5531969,
preklicuje certifikat licence za prevoze št.
0003052/41, izdanega 4. 5. 1998.
Ob-20560
Bjelobrk Ivo, Seidlova 22, Novo mesto,
delovno knjižico. gnu-17501
Bobritki Andrea Ileana, Bukarešta, Romunija, dijaško mesečno vozovnico, št.
39017. gns-17657
Brelih Anton, Tunjiška mlaka 34, Kamnik, delovno knjižico. gnc-17794
Brentin Bor, Likozarjeva ulica 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28308. gno-17807
Bročilo Danijela, Orle 28, Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 2949, izdal
LPP. gns-17628
Cevec Monika, Srednja vas 49, Kamnik,
vozno karto, št. 887, izdal LPP, karta s
100% popustom. gnk-17861
Čačič Marina, Partizanska 1, Izola - Isola, delovno knjižico. gnl-17489
Čas Marjana, Bevkova ulica 10, Žalec,
delovno knjižico. gnc-17744
Čimbur Zoran, Gallusova 7, Piran - Pirano, delovno knjižico. gne-17692
Drempetič Uroš, Golnik 55, Golnik, delovno knjižico. gno-17811
Dvoršak Anka, Maroltova ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. gno-17561
Filipič Janez, Cesta Dolomitskega odreda 11, Brezovica pri Ljubljani, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-5553/99. gnl-17485
Gaber Marko, Sora 55, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 14461, izdal
LPP. gnx-17673

Gaber Marko, Sora 55, Medvode, dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija Šentvid. gnw-17674
Gorše Miha, Pot na Fužine 41, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1897.
gnw-17874
Govednik Igor, Hrenova ulica 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14783. gni-17838
Grgurevič Igor, Zofke Kvedrove 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39654, izdal LPP. gnv-17750
Gužič Romana, Šared 29/B, Izola - Isola, delovno knjižico. gni-17488
I & I, Avtobusni prevozi, d.d., Koper,
Vojkovo nabrežje 32, Koper, preklicuje licenco za opravljanje prevoza oseb v cestnem prometu za avtobus reg. št. KP
87-03H, ki jo je dne 23. 2. 1999 izdala
Gospodarska
zbornica
Slovenije.
Ob-20679
Jankovič Špela, Pločanska ulica 14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnm-17859
Jeličič Danjela, Ladjedelniška reber 9,
Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnz-17496
Jesih Maja, Ižanska cesta 79, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18549.
gni-17938
Jevsenak Avgust s.p., Bukovje 48, Stranice, licenco št. 4286-4513-LM61-1997,
za vozilo z reg. oznako CE 48-95K.
gnr-17804
Joković Tamara, Bevkova cesta 3, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
1876, izdal LPP. gnk-17786
Kodrič Ana, Pot na Hreše 7/c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16605.
gnm-17934
Kolar Marko, Pokopališka 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6091.
gnz-17921
Konda Anton, Osojnik 17, Črnomelj, delovno knjižico št. 6306, izdana 5. 6. 1973.
m-116
Koprivec Dane, Cesta 24. junija 76, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-17537
Kos Borut, Podroje 20, Šmartno pri Litiji, delovno knjižico. gnv-17675
Laloš Dragan, Šifrerjeva 36, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št. 40244000663,
izdano 25. 1. 2000. gnv-17925
Lapanja Vasja, Mladinska ulica 12, Spodnja Idrija, dijaško mesečno vozovnico, št.
21759. gnk-17936
Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana, Trubarjeva 79, preklicuje naročilnico št.
24/1-32 z dne 1. 2. 2000, izdano na firmo:
Avtohiša Mesojedec, servis Ljubljana.
Ob-20790
Lotrič Brina, Jamova cesta 75, Ljubljana, preklic dijaške vozovnice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 3/2000. gnk-17836
Majer Robert, Kamna gorca 13, Podplat, delavsko knjižico, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gny-17647
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dnje elektro šole v Mariboru, izdano leta
1981. m-151
Ribić Zijo, Koželjeva 8/a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v
Ljubljani, izdano leta 1989. gnx-17498
Rudolf Marjan, Črni vrh 89, Črni vrh
nad Idrijo, spričevalo Gozdarskega šolskega centra Postojna, izdano leta 1973.
gnm-17609
Rupar Anton, Bukov vrh nad Visokim
2, Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ.
gnc-17494
Savenc Bojan, Slovenska vas 14, Mirna Peč, diplomo št. 561. gnj-17837
Sečnjak Iztok, Mladinska 4, Vuzenica,
indeks, št. 81544378, izdala EPF Maribor. m-129
Sejfić Himzo, Cesta Viktorja Svetina
8/b, Jesenice, spričevalo za voznika viličarja, izdano leta 1984 na Jesenicah.
gng-17615
Smrtnik Franc, Ulica Emila Adamiča 7,
Dobrova, zaključno spričevalo Srednje
šole tehniških strok Litostroj, izdano leta
1987. gnt-17502
Snoj Niko, Na gaju 25, Ljubljana-Šentvid, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Vižmarje Brod. gnx-17748
Šantl Petra, Cesta na Roglo 11/F, Zreče, spričevalo 3. letnika Ekonomske fakultete v Mariboru, izdano leta 1999.
m-161
Tomažič Marija, Cvetkovci 88, Podgorci, spričevalo 3. 4. letnika in zaključno
spričevalo ŠC Ptuj - TOZD ekonomska
šola, izdano leta 1983, 1984, izdano na
ime Tomažič Marija. gnd-17497
Trojanšek Sandra, Ropletova cesta 29,
Mengeš, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ
Mengeš. gnu-17751
Urbanc Slavko, Rupa 33, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole v
Kranju. gnv-17700
Virant Katarina, Komacova ulica 13,
Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske in
naravoslovne šole Rudolfa Maistra v Kamniku, izdana leta 1988 na ime Burja Katarina. gnn-17858
Vogrin Simona, Ul. Veljka Vlahoviča
75, Maribor, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
1986. m-119
Vohl Almira, Kašperjeva 22, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra za oblačenje v Mariboru, izdano leta 1974. m-164
Voroš Sandra, Bratonci 29, Beltinci,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SKŠ Rakičan, izdano leta .. gny-17697
Zeba Ivan, Drljače 83, Sisak, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje gradbene
šole Ivan Kavčič v Ljubljani, izdano leta
1989, 1990 in 1991. gnh-17914
Zupančič Jasna, Ravenska pot 75,
Škofljica, diplomo Srednje šole za farmacijo in zdravstvo, izdana leta 1987 na ime
Ivančič Jasna. gni-17713

Ostali preklici
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Miklavčič Nina, Potrčeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18561, izdal LPP. gnz-17746
Mrgole Vera, Planinska c. 19, Sevnica,
delovno knjižico. gnr-17504
Novak Dušan, Dunajska cesta 391, Ljubljana, potrdilo o PK kuhar, izdala Srednja
gostinska šola, leta 1971. gnq-17755
Območna obrtna zbornica Slovenska
Bistrica, preklicuje obrtno dovoljenje in odločbo o obrtni dejavnosti na ime Logar Darinka, Ulica Borisa Kidriča 1, 2310 Slovenska Bistrica. Obrtno dovoljenje št.
044485 je bilo izdano dne 6. 3. 1995,
odločba je vezana na obrtno dovoljenje,
zato se glasi na enako številko in datum.
Ob-20680
Osebik Darka, Mladinska ulica 13, Poljčane, servisno knjižico za motorno kolo
Kawasaki KLE 500, št. okvirja LE
5004-052628, št. motorja EX 500 AE
212759. gnj-17612
Pavlovič Branko, Sečovlje 100, Sečovlje - Sicciole, pomorsko knjižico št. 2597,
izdala Luška kapetanija Koper. gnp-17681
Pavlovič Radovan, Šutna 31, Podbočje,
delovno knjižico, št. 6707. gne-17492
Petrovič Štampar Branko, Jocova 25,
Maribor, delovno knjižico št. 1009, izdano
leta 1990 v Mariboru. m-118
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Pevec Jure, Polanškova 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 949.
gny-17597
Pintarič Marko, Podlimbarskega 36, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27774, izdal LPP. gnj-17587
Pompe Urban, Tržaška 121, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33983.
gnh-17939
Praprotnik Martina, Na jasi 21, Tržič, letno vozovnico za mesec februar 2000 na
relaciji Tržič - Ljubljana. gnn-17608
Prodan Marko, Brilejeva 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7047.
gnn-17933
REVOZ D.D., Belokranjska 4, Novo mesto, potrdilo za registracijo uvoženega vozila Renault laguna fairway 1,8 16v, št. ogrodja VF1B56405 20899167, carinjeno 14.
7. 1999, št. carinske deklaracije 6641.
gnc-17598
Ružić Ana Lucija, Cesta I/18, Velenje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32779.
gno-17732
Slak Mojca, Novo Polje, C. IX/10, Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico, št.
10535. gnn-17733
Šabič Sanel, Zg. Pirniče 70, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10807.
gnc-17594

Šetina Alenka, Vrščajeva 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11580.
gnn-17908
Štrakl Peter, Križevci pri Ljutomeru 9,
Križevci pri Ljutomeru, dijaško mesečno vozovnico, št. 822, izdal LPP, vozovnica s
100% popustom. gnd-17918
Štupar Irena, Glavarjeva 11, Komenda,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38202.
gnc-17944
Vičič Marko, Gubčeva ulica 10, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-17595
Vodopivec Katja, Turopolje 8, Šentjernej, dijaško mesečno vozovnico, št. 31297,
izdal LPP. gny-17622
Vrhovšek Marko, Šutna 30, Podbočje,
delovno knjižico, št. 12992. gnf-17491
Zupančič Jasna, Ravenska pot 75, Škofljica, delovno knjižico. gnh-17714
Žagar Marija, Podlubnik 153, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 71970042,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gne-17592
Žagar Milka, Goriča vas 20, Ribnica, duplikat overjene kopije licence, št.
6508/6497-LM56/1998 za vozilo Sunny
Nissan z reg. št. LJ K8-78T. gnd-17493
Žlebnik Tea, Vagajeva 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18888, izdal
LPP. gnf-17766

Vsebina

Evidenca statutov sindikatov

641

Javni razpisi

698

Razglasi sodišč
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici o uvedbi postopka za nastavitev zemljiške knjige
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja

641
641
642
642
644

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

707
707
707
708

Razpisi delovnih mest

648

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih

709

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

648
648
649
649
663
674
686
690
691
691
692
695

Razne objave

709

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

710
710
710
710
712
713
715
716
717
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Izšel je ponatis

ZAK
ON O SPL
OŠNEM
ZAKON
SPLOŠNEM
UPRA
VNEM POS
TOPKU
UPRAVNEM
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:
Cena vezane izdaje:

3888 SIT z DDV
4320 SIT z DDV

10509
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. broširanih izvodov
Štev. vezanih 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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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar

ZAK
ON O POK
O JNINSKEM IN
ZAKON
POKO
ALIDSKEM ZA
VAR
OVANJU
INV
INVALIDSKEM
ZAV
ARO
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja
Ali veste, kakšen odstotek starostne pokojnine vam bodo odmerili 30. junija 2008, če ste
31. januarja 1999 dopolnili 27 let pokojninske dobe? Odgovor na to vprašanje najdete v tabelah,
ki jih je Jože Kuhelj dodal uvodnim pojasnilom k novemu zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
Avtor v posameznih poglavjih uvodnih pojasnil posebej opozarja na prehodne določbe, ki bodo
vrsto let krojile usodo sedanjih in bodočih upokojencev. Hkrati pa omenja tudi vprašanja, na katera
zakonodajalec ni odgovoril, tako da bo pri izvajanju zakona kar nekaj težav. Na koncu knjige, ki
obsega 496 strani, je obširno stvarno kazalo, ki bo marsikomu gotovo olajšalo prebiranje 456
zakonskih členov.
Cena broširane izdaje 3996 SIT z DDV
Cena vezane izdaje 4968 SIT z DDV

10513
10514

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 POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
q ZAVAROVANJU

Štev. broširanih izvodov
Štev. vezanih 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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